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เรีียนรู้้�การ’ลดของเสีีย’
ฉบัับมืือโปร

HIVE คืืออะไร ?
HIVE เป็็นแพลตฟอร์์ม Food Ecosystem

แพลตฟอร์์มของ HIVE แตกต่่างจาก POS

ที่่� ส มบูู ร ณ์์ ที่�่ สุุ ด รายแรกของประเทศไทย เพราะ     

ทั่่�วไป  โดยเราให้้บริิการครอบคลุุมทุุกฟัังก์์ชัันการ 

เรามุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะสร้้ า งชุุ ม ชนที่่� ดีี ให้้ แ ก่่อุุ ต สาหกรรม     

ใช้้งาน ตั้้�งแต่่ระบบบริิหารร้้านอาหารอััจฉริิยะ (HIVE

อาหาร (Food Industry) ทั้้�งระบบ ภายใต้้แนวคิิด

RI) ที่่�รวบรวมระบบจััดการหน้้าร้้าน ระบบจััดการ 

“หลายชีีวิิตจะดีีขึ้้�นได้้ด้้วย HIVE”

สิินค้้าคงคลััง ระบบจััดการบุุคลากรและบััญชีีเงิิน
เดืือน ไว้้ในแพลตฟอร์์มเดีียว รวมทั้้�งเรายัังมีีระบบ

เราไม่่เพีียงแต่่เป็็นผู้ใ้� ห้้บริก
ิ ารแพลตฟอร์์ม

บริิ ห ารลูู ก ค้้ า สััมพัันธ์์ (HIVE CRM) ที่่� ช่่ วยให้้          

เพีียงเท่่านั้้�น แต่่เราคำำ�นึึงหลััก 3P ได้้แก่่  Profit,

ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงร้้านอาหารได้้ง่่ายขึ้้�น และ

People และ Planet เพราะเรามองว่่าสัังคมควร

ระบบตลาดออนไลน์์ (HIVE Market) ที่่�รวบรวม

ได้้รัับประโยชน์์และเติิบโตไปพร้้อมกััน เราจึึงมุ่่�งเน้้น

ซัพ
ั พลายเออร์์ไว้้ทุก
ุ ประเภท เพื่่�อช่่วยให้้เหล่่าผู้้�ผลิิต

ให้้ความรู้้�ด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรม

และเกษตรกรสามารถเข้้าถึึงร้้านอาหารได้้โดยตรง

อาหารตลอดซัั พ พลายเชน ไม่่ว่่าจะเป็็ น ผู้้�ผลิิ ต

ด้้วยรููปแบบ  Farm to table โดยเราเปิิดบริิการ

ซััพพลายเออร์์ ร้้านอาหาร ไปจนถึึงผู้้�บริิโภค โดย

ทุุกฟัังก์์ชัันฟรีี! ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

เรามีีพัันธมิิ ต รจากหลายฝ่่ า ยที่่� พ ร้้ อ มใจร่่วมกััน    
ผนึึกกำำ�ลััง เพื่่� อสร้้างชุุมชนที่่�แข็็งแกร่่ง

.

สแกน QR Code เพื่�่ อเข้้าสู่่�
เว็็บไซต์์ของ HIVE

บทนำ�

ปัั

จจุุบัันมีีร้้านอาหารเกิิดขึ้้�นมากมาย ไม่่ว่่าด้้วย
� ว
สภาวะเศรษฐกิิจจะเป็็นอย่่างไร แต่่ธุุรกิจ
ิ ที่่เ� กี่่ย

กัับอาหารก็็ยัังโตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะอาหารคืือ
� ง
� ของการดำำ�รงชีีวิิต ดัังนั้้�น จึึงไม่่แปลก
ปััจจััยที่่หนึ่่
ใจเลยว่่า ทำำ�ไมร้้านอาหารถึึงผุุดขึ้้�นมาราวกัับดอก
เห็็ด หากเราลงลึึกไปมากกว่่านั้้�น ก็็จะเห็็นว่่ามีีทั้้�ง
ร้้านอาหารที่่�อยู่่�รอด ยอดขายดีี มีีแนวโน้้มเติิบโต
แต่่ก็็มีีร้า้ นอาหารอีีกจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่ไ� ม่่ประสบความ
สำำ�เร็็จ โดยเฉพาะร้้านอาหารขนาดเล็็กและขนาด
กลาง เนื่่�องจากเจ้้าของร้้านขาดองค์์ความรู้้�พื้้� น
ฐานในการบริิหารจััดการร้้านอาหารที่่�ดีี ซึ่่�งปััญหา
ที่่�พบบ่่อยนั้้�นคืือ ‘ขายไม่่ได้้ กำำ�ไรไม่่มีี’ อัันนี้้�ถืือว่่า
เป็็นเหตุุผลที่่�สอดคล้้องกััน แต่่ยัังมีีปััญหาหลัักที่่�
พบบ่่อยเช่่นกัันคืือ ‘ยอดขายได้้ แต่่กำำ�ไรไม่่มีี’
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� กัับการบริิหารจััดการ
เกิิดอะไรขึ้้น
ร้้านค้้าแบบนี้้�?
� วข้้อง
ร้้านขายดีีทุุกวััน แต่่ทำำ�ไมพอหัักต้้นทุุนที่่เ� กี่่ย
แล้้ว แทบจะไม่่เหลืือกำำ�ไรให้้ชื่่�นใจเลย

ปััญหานี้้�เกิิดจากอะไร?

‘กำำ�ไร’ เกิิดจากยอดขายลบต้้นทุุนรวม หากร้้าน
อาหารอยากได้้ กำำ� ไรตามที่่� ตั้้� ง ไว้้  ต้้ น ทุุ น สิิ น ค้้ า ก็็   
ต้้องไม่่เกิินสิ่่�งที่่�กำำ�หนดไว้้เช่่นกััน สิ่่�งที่่�เขีียนอาจจะ
ดููง่่ายในเชิิงทฤษฎีี แต่่ในทางปฏิิบััติินั้้�น เกิิดขึ้้�นได้้
ยาก หากเจ้้าของร้้านขาดความรู้้�ความเข้้าใจ หลายๆ
ครั้้� ง ที่่� ต้้ น ทุุ น อาหารเกิิ น จากที่่� กำำ�ห นด สิ่่� ง แรกที่่�
พนัักงานจะบอกเจ้้าของร้้านคืือ ‘วััตถุุดิบขึ้้
ิ �นราคา’
‘ราคาไม่่เหมืือนเดิิม’ และในฐานะเจ้้าของร้้านคุุณ 
จะทำำ�อย่่างไร? ‘ขึ้้�นราคาอาหารตามราคาวััตถุุดิิบ’
หรืือ ‘ยอมแบกรัับต้้นทุุนที่่�มากขึ้้�นและขายเท่่าเดิิม’
จะดีีกว่่ามั้้�ย? ถ้้าคุุณจะเปลี่่�ยนแนวคิิดสัักนิิด แล้้ว
มาดููรายละเอีียดเล็็กๆ น้้อยเหล่่านี้้�แทน เพราะสิ่่�งที่่�

สำำ�หรัับ  ‘การบริิหารจััดการวััตถุุดิิบ’ ถืือเป็็นหััวใจ
� งจากต้้นทุุนด้้าน
หลัักในการควบคุุมต้้นทุุนรวม เนื่่อ
อื่่�นๆ ค่่อนข้้างจะคงที่่�และเปลี่่�ยนแปลงน้้อย เมื่่�อ
เทีียบกัับวััตถุุดิิบ  เพราะมีีหลายปััจจััย ที่่�ส่่งผลให้้
ราคาวััตถุุดิิบมีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา ถ้้าวััน
นี้้� เจ้้าของร้้านไม่่มาค้้นหาปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ต้้นทุุนด้้าน
วััตถุุดิิบเพิ่่� มขึ้้�น แล้้วมาบริิหารจััดการเอง เรามอง
อนาคตของร้้ า นอาหารของคุุ ณ ออกได้้ เ ลยว่่า        
คุุณกำำ�ลัังเปิิดร้้านอาหารฟรีีๆ ไม่่มีีกำำ�ไร ดัังนั้้�น มา

.

ดูู กัั นว่่าเราจะมีีวิิ ธีีช่่ วยบริิ ห ารจััดการวััตถุุ ดิิ บ ใน     
ร้้านอาหารของคุุณได้้อย่่างไรบ้้าง?

คุุณเสีียไป  เมื่่�อนำำ�มารวมกัันแล้้วก็็เกิิดมููลค่่ามาก         
เช่่นกััน
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ต้้นกำำ�เนิิดของ ‘ของเสีีย’
ในร้้านอาหาร

.

ของเสีีย (Waste) คืือ สิ่่�งที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต นอกจากของเสีียจะไม่่เกิิดมููลค่่าแล้้ว ยัังทำำ�ให้้เกิิด
ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการของเสีียอีีกด้้วย เรามาดููกัันว่่าของเสีียในร้้านอาหารนั้้�น มีีอะไรกัันบ้้าง

ของเสีีย

จากวััตถุุดิิบเน่่าเสีีย
ในการประกอบอาหาร  ‘วััตถุุดิิบ’ ถืือ
เป็็นหััวใจสำำ�คััญของอาหาร และปััญหา
ของวััตถุุดิิบเน่่าเสีียเป็็นสิ่่�งที่่�พบบ่่อย
อัันดัับต้้นๆ ของร้้านอาหาร และก็็เป็็น
เรื่่�องปกติิที่่�วััตถุุดิิบจะเน่่าเสีีย เพราะ
วััตถุุดิบ
ิ แต่่ละชนิิดมีีอายุุการใช้้งาน ซึ่่�ง
� เป็็นของ
ของเสีียที่่เ� กิิดจากวััตถุุดิบนั้้
ิ น
เสีียที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น อย่่างหลีีกเลี่่� ย งไม่่ได้้
อย่่างไรก็็ตาม คุุณสามารถยืืดอายุุการ

.

ใช้้งาน เพื่่� อใช้้ประโยชน์์จากวััตถุุดิบ
ิ ได้้
อย่่างเต็็มที่่�
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สาเหตุุหลัักของปััญหาที่่�ทำำ�ให้้วััตถุุดิิบเน่่าเสีียนั้้�น
� ด
เกิิดจากการจััดเก็็บวััตถุุดิบ
ิ ที่่ผิ
ิ วิิธีี รวมทั้้�งการไม่่รู้้�
� ๆ ก่่อนว่่า ควรจััดเก็็บใน
ข้้อกำำ�หนดของวััตถุุดิบนั้้
ิ น
สภาวะแบบใด เช่่น นมสดควรเก็็บแช่่เย็็นอุุณหภูมิ
ู ิ
4-8 องศาเซลเซีียส มีีอายุุ 5-7 วััน สำำ�หรัับการ
เก็็บผัักสด ควรอยู่่�ในอุุณหภููมิิสููงกว่่า 8 องศา
เซลเซีียส เพื่่� อไม่่ให้้วััตถุุดิบ
ิ เสีียเร็็วเกิินตามกำำ�หนด
ดัังนั้้�น เจ้้าของร้้านอาหารจึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญ      
กัับวิิ ธีี การจััดเก็็ บวัั ตถุุ ดิิ บ ที่่� ถูู ก ต้้ อ ง ไม่่ว่่าจะเป็็ น
อุุณหภููมิิที่�่เหมาะสมของวััตถุุดิิบแต่่ละชนิิด รวม    
ทั้้�งการตััดแต่่งก่่อนจััดเก็็บให้้ถูก
ู ต้้อง การจััดเรีียง
วััตถุุดิบ
ิ เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับอายุุการใช้้งาน การทำำ�
บัันทึึกเพื่่� อให้้เกิิดการนำำ�มาใช้้แบบ First in First
out และการให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�หนดขั้้�นตอน
การทำำ�งานของทีีมงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก็็มีีส่่วนที่่�ช่่วย
ให้้การนำำ�วััตถุุดิิบมาใช้้เป็็นระบบมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยััง
ช่่วยลดปััญหาเน่่าเสีียได้้

อีีกหนึ่่� ง เหตุุ ผ ลที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ของเสีียจากการเก็็ บ
วััตถุุดิบ นั่
ิ น
่� คืือ การมีีตู้้�เย็็นหรืือตู้้�แช่่แข็็งที่่ไ� ม่่เพีียง
พอสำำ�หรัับจััดเก็็บวััตถุุดิิบ  ในกรณีีที่่�คุุณมีีของสด
เยอะ ร้้านอาหารของคุุณต้้องมีีตู้้�เย็็นที่่�เพีียงพอ
เพราะหลายร้้านใช้้วิธีีิ การยััดๆ อััดๆ รวมกัันไป แทนที่่�
วััตถุุดิบ
ิ จะเน่่าเสีียแค่่บางส่่วน แต่่กลัับทำำ�ให้้วััตถุุดิบ
ิ

.

ในตู้้�เย็็นเสีียหมด เนื่่�องจากความเย็็นไม่่กระจาย
เพีียงพอ
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ของเสีีย

ที่�่จากการผลิิตมากเกิินไป
รููปแบบของเสีียนี้้� เป็็นปััญหาที่่�ทุุกร้้านอาหารต้้อง
� งจากเจ้้าของร้้านไม่่สามารถประมาณ
เคยเจอ เนื่่อ
การสิิ น ค้้ า ที่่� ลูู ก ค้้ า ต้้ อ งการได้้  ทำำ� ให้้ ไ ม่่รู้้�ว่่าต้้ อ ง  
เตรีียมสิิ นค้้าปริิมาณเท่่าไหร่่ หลายร้้านอาจจะใช้้
คอนเซ็็ปต์์ ‘เหลืือดีีกว่่าขาด’ ซึ่่�งทำำ�ให้้พนัักงานยิ่่�ง
ขาดการตระหนัั กในการเตรีี ยมของให้้ พ อดีี             
ตััวอย่่างเช่่น ร้้านอาหารประเภทบุุฟเฟต์์ ต้้องมีี
อาหารหลายชนิิด และไม่่สามารถเตรีียมทำำ�สดได้้
จึึงจำำ�เป็็นต้้องเตรีียมอาหารล่่วงหน้้า เพื่่� อให้้พร้้อม
ต้้อนรัับลููกค้้าตลอดเวลา หรืือ ร้้านอาหารทั่่�วไป
อย่่างน้้อยสิินค้้าที่่�ต้้องเตรีียมนาน เช่่น แกง ซุุป 
หรืือข้้าวสวยก็็ต้อ
้ งเตรีียมทำำ�ไว้้ล่่วงหน้้า ซึ่่�งข้้อเสีีย
ของอาหาร คืือ เมื่่�อคุุณเตรีียมอาหารออกมามาก
เกิินไป หากขายไม่่หมด ก็็ไม่่สามารถนำำ�มาขายต่่อ

.

อีีกวัันได้้ เนื่่�องจากคุุณภาพสิินค้้าก็็จะลดลง ทำำ�ให้้
เกิิดของเสีียตามมา

ของเสีีย

ที่�่เกิิดจากการผลิิตของเสีีย
สำำ�หรัับร้้านอาหาร ‘ของเสีีย’ ข้้อนี้้�ถืือว่่าพบได้้มาก
ที่่�สุุด รวมทั้้�งมีีหลายปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ ตั้้�งแต่่
การรัับออเดอร์์ เช่่น พนัักงานจดเมนููผิิด เมนููตก
หล่่น เชฟปรุุงอาหารผิิดจนต้้องปรุุงใหม่่ หรืือไม่่มีี
� น่่นอน เชฟไม่่สามารถทำำ�อาหารออก
สููตรอาหารที่่แ
มาให้้คุุณภาพสิินค้้าเหมืือนเดิิม หรืือพนัักงานใหม่่
ไม่่มีีความชำำ�นาญในการเตรีียม รวมทั้้�งเรื่่�องการ
หั่่�นเนื้้�อสััตว์์ผิิดขนาด โดยตััวอย่่างการเตรีียมเนื้้�อ
สััตว์์ผิิด ที่่�ทำำ�ให้้ต้้นทุุนอาหารเพิ่่� มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้
� งจากมีีการกำำ�หนดขนาดน้ำำ��หนััก
ชััด คืือ สเต็็ก เนื่่อ

.

ต่่อชิ้้�นไว้้ หากพนัักงานหั่่�นชิ้้�นใหญ่่เกิินมาตรฐาน
นั่่�นหมายความว่่าต้้นทุุนขึ้้�นอย่่างแน่่นอน
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ของเสีีย

ที่่�เกิิดจากการจััดเก็็บวััตถุุดิิบ
� การ
การจััดเก็็บวััตถุุดิบ
ิ ในข้้อนี้้�ไม่่ได้้หมายถึึง การจััดเก็็บในตู้้�เย็็นหรืือตู้้�แช่่แข็็ง แต่่พูู ดถึึงสต๊๊อกวััตถุุดิบ
ิ ที่่มีี
รัับเข้้ามาแล้้ว เจ้้าของร้้านอาหารต้้องรู้้�ว่่าวััตถุุดิิบหายไปไหนบ้้าง ดัังคำำ�ที่่�พููดว่่า ‘สสารไม่่มีีวัันหายไปจาก
โลก’ ดัังนั้้�น สต๊๊อกวััตถุุดิบก็
ิ เ็ ช่่นกััน ของเสีียที่่เ� กิิดจากการจััดเก็็บวััตถุุดิบ
ิ ที่่ไ� ม่่เป็็นระเบีียบและไม่่มีีการตรวจ
เช็็ก คุุณจะไม่่รู้้�เลยว่่า คุุณซื้้�อวััตถุุดิบ
ิ อะไรมาบ้้าง ซื้้�อมาอย่่างละกี่่�กิิโลกรััม และจะหมดอายุุเมื่่�อไหร่่ เพราะ
คนที่่�ไปซื้้�อมีีหน้้าที่่�แค่่ซื้้�อของตามสั่่�ง และคนที่่�ใช้้คืือ ‘เชฟ’ เมื่่�อไม่่มีีข้้อมููลให้้ดูู แล้้วเชฟจะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่า
วััตถุุดิิบนี้้� ซื้้�อมาตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่ และเหลืือปริิมาณเท่่าไหร่่ สิ่่�งเหล่่านี้้� จะส่่งผลให้้เกิิดของเสีียมากมาย หรืือ
เมื่่�อมีีการขโมยของในร้้านเกิิดขึ้้�น เจ้้าของร้้านจะไม่่ทราบได้้เลย เพราะไม่่มีีข้้อมููลกลางที่่�สามารถเข้้าไปดููได้้

ดัังนั้้�น 3 สิ่่�งที่่�เจ้้าของร้้านต้้องรู้้�ก่่อนจััดการสต๊๊อก คืือ จำำ�นวนวััตถุุดิบ
ิ ที่่�เข้้ามา ในร้้าน จำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�
ขายออก และจำำ�นวนวััตถุุดิิบคงเหลืือ เพราะจะช่่วยให้้ลดของเสีียจากวััตถุุดิิบที่่�หายไปอย่่างไร้้ร่่องรอยได้้
หรืือการเน่่าเสีียจากของที่่�ซื้้�อมาแล้้วไม่่ได้้ใช้้ รวมทั้้�งคุุณต้้องเช็็กกัับสููตรด้้วยว่่า ใช้้ปริิมาณตามที่่�กำำ�หนด
หรืือไม่่ ของเสีียอีีกอย่่างที่่�มาจากการจััดเก็็บวััตถุุดิิบ คืือ ซื้้�อของสิ้้�นเปลืืองโดยใช่่เหตุุ เช่่น ซื้้�อวััตถุุดิิบมา

.

� ากขึ้้�น หรืือช่่วงนี้้�วััตถุุดิบ
เป็็นจำำ�นวนมาก ราคาจะถููกลงถ้้าซื้้�อในปริิมาณที่่ม
ิ ตามฤดููกาลถููกมาก เจ้้าของร้้าน
จึึงซื้้�อมากัักตุุนไว้้เยอะ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเวลาใช้้ สิ่่�งเหล่่านี้้� ก่่อให้้เกิิดของเสีียทั้้�งนั้้�น

แหล่่งที่่�มา : amarinacademy.com
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อยากลดของเสีียในร้้านอาหาร

ลองทำำ�ตามนี้้� !

วิิธีีการลดของเสีียที่่�เกิิดจาก
วััตถุุดิิบเน่่าเสีีย
� ำ�ให้้เกิิดของเสีียจากวััตถุุดิบ คืื
ปััญหาหลัักที่่ทำ
ิ อ ข้้อ
กำำ�หนดและข้้อจำำ�กััดของสิินค้้าแต่่ละชนิิด รวมไป
ถึึงอุุปกรณ์์ในการจััดเก็็บ และแนวทางการลดของ
เสีีย ซึ่่�งพนัักงานต้้องทราบข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้�ก่่อน

จััดทำำ� เอกสารข้้ อ กำำ�ห นดของวััตถุุ ดิิ บ ให้้
พนัักงานทุุกคนทราบ ซึ่่�งในข้้อกำำ�หนดจะ
ต้้องแบ่่งตามสภาวะการจััดเก็็บ  โดยระบุุ
ลงไปเลยว่่า ในตู้้�แช่่เย็็นมีีวััตถุุดิบ
ิ อะไรบ้้าง

.

อายุุวััตถุุดิิบ รวมถึึงข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยว
ข้้องกัับการจััดเก็็บ

9

ตััวอย่่าง เอกสารการจััดเก็็บวััตถุุดิบ
ิ

อุุณหภููมิิตู้้�แช่่

ตู้้�เย็็น

สำำ�หรัับผััก

รายการ

อายุุสิินค้้า

ลัักษณะก่่อนจััดเก็็บ

ต้้นหอม

5 วััน

ล้้าง,ตััดราก,ใส่่ถุุง

ผัักชีี

5 วััน

ล้้าง,ตััดราก,ใส่่ถุุง

พริิกชี้้�ฟ้า้

5 วััน

ล้้าง,ตััดราก,ใส่่ถุุง

แครอท

7 วััน

ล้้าง,ตััดราก,ใส่่ถุุง

ตู้้�เย็็น

สำำ�หรัับเนื้้�อสััตว์์

รายการ

อายุุสิินค้้า

ลัักษณะก่่อนจััดเก็็บ

เนื้้�อหมูู

5 วััน

ล้้าง,ตััดแต่่ง,ใส่่ถุุง

เนื้้�อไก่่

5 วััน

ล้้าง,ตััดแต่่ง,ใส่่ถุุง

เนื้้�อปลา

5 วััน

ล้้าง,ตััดแต่่ง,ใส่่ถุุง

เครื่่�องใน

3 วััน

ล้้าง,ใส่่ถุุง

8-12 C

อุุณหภููมิิตู้้�แช่่
4-8 C
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การจััดหาตู้้�แช่่ให้้เพีียงพอต่่อการจััดเก็็บ 
รวมถึึ ง หมั่่� น ตรวจเช็็ ก อุุ ณหภูู มิิ ตู้้� อยู่่� ส ม่ำำ�� 

.

เสมอ และมีีแผนการทำำ�ความสะอาดที่่�ชััด
เจน

ออกแบบเมนููให้้เหมาะสม ร้้านอาหารควร
ออกแบบเมนููที่�่สามารถนำำ�วััตถุุดิิบมาใช้้ให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่� อประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
และควบคุุมการใช้้วััตถุุดิิบได้้ง่่ายขึ้้�น เช่่น
หากร้้านมีีเมนููที่ใ�่ ช้้เนื้้�อวััว ก็็ควรออกแบบเมนูู
ที่่�เป็็นเนื้้�อวััวหลายประเภท  อย่่างน้้อย 3-5  

.

เมนูู เช่่น สเต็็กเนื้้�อ ข้้าวหน้้าเนื้้�อ สตููว์์เนื้้�อ
และแกงกะหรี่่�เนื้้�อ เป็็นต้้น
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วิิธีีการลดของเสีีย
จากการผลิิตออกมากเกิินไป
การผลิิ ต ของเสีียออกมามากเกิิ น ไป  เกิิ ด ขึ้้� น เพราะคุุ ณ ไม่่มีีข้้ อ มูู ล เป็็ น ตััวอ้้ า งอิิ ง ในการผลิิ ต  ดัังนั้้� น          
เจ้้าของร้้านต้้องหาตััวเลขอ้้างอิิงมาหนึ่่�งตััว มาใช้้เป็็นตััวตั้้�งต้้นในการผลิิตสิินค้้าแต่่ละวัันว่่าจะยึึดจากอะไร

เก็็บข้้อมููลของอาหารที่่�ขายได้้ทุุกวััน จาก

แผนสำำ�รอง หรืือโปรโมชั่่�นในกรณีีที่่�สิินค้้า

� ายได้้แต่่ละเมนููต่่อวััน รวมทั้้�งช่่วง
จำำ�นวนที่่ข

นั้้� น หมด เพราะหากสิิ น ค้้ า หมดและลูู ก ค้้ า  

เวลาที่่�ขายดีี เมนููขายดีี ซึ่่�งข้้อมููลพวกนี้้� จะ

� หมายความว่่า ลููกค้้าเสีีย
เดิินจากร้้านไป นั่่น

ช่่วยประเมิินว่่าควรเตรีียมอาหารกี่่เ� สิิร์ฟ
์ และ

ความรู้้�สึึกกัับร้้านเรา ดัังนั้้�น คุุณควรมีีแผน

� ไว้้เท่่าไหร่่ เพราะแต่่ละช่่วงเวลา หรืือ
ควรเผื่่อ

สำำ�ร องที่่� แ นบโปรโมชั่่� น ที่่� น่่ าสนใจ เพื่่� อ ให้้

แต่่ละวััน ลูู ก ค้้ า จะเข้้ า ร้้ า นไม่่เหมืือนกััน       

ลููกค้้ารู้้�สึึกว่่ามีีข้้อเสนออื่่�นที่่�ดีีกว่่า

.

ดัังนั้้�น คุุณจะต้้องมีีข้้อมููล เพื่่� อจะได้้เตรีียม

.

การผลิิตอาหารให้้เพีียงพอและเหมาะสม
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วิิธีีการลดของเสีีย
จากการผลิิตของเสีีย
ของเสีียที่่�เกิิดจากการผลิิตของเสีียข้้อนี้้� 100%   
เกิิดจากคน ดัังนั้้�น หากจะแก้้ปัญ
ั หาการควบคุุมคน
ต้้องทำำ�ตามแนวทาง ดัังนี้้�

นำำ�ร ะบบบริิ ห ารจััดการ        

จััดทำำ�เอกสารสำำ�หรัับงาน

จัั ด ฝึึ ก อ บร ม พ นัั ก ง า น        

ร้้านอาหารเข้้ามาช่่วย เช่่น

ในครััว เช่่น สูู ตรอาหาร  

อย่่างสม่ำำ��เสมอ ในแต่่ละ

ระบบการรัับออเดอร์์ โดย

และข้้อกำำ�หนดการเตรีียม

เรื่่� อ งและแยกตามหน้้ า ที่่�

ให้้พนัักงานทวนรายการ  

ต่่างๆ

ความรัับผิิดชอบ

.

ออเดอร์์ทุุกครั้้�ง

.

จััดให้้มีีอุป
ุ กรณ์์ ชั่�ง
่ ตวง

วัั ต ถุุ ดิิ บ ที่่� ส า ม า รถจัั ด      

วััด และต้้ อ งออกมาตร 

เตรีียมไว้้ล่่วงหน้้า ควรจััด

ฐานการใช้้ ง าน เพื่่� อให้้

เตรีียมเป็็นชุุดๆ พร้้อมใช้้

พนัักงานปฏิิบััติิตาม

ต่่อจาน เช่่น แกงส้้มผััก

.

.

รวม ก็็ชั่ง
่� ของเป็็นชุุดๆ รอ
ไว้้ได้้เลย
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วิิธีีการลดของเสีีย
จากการจััดเก็็บวััตถุุดิบ
ิ

สร้้างระบบการสั่่�งซื้้�อ – ใช้้วััตถุุดิบ 
ิ โดยการ
ซื้้�อวััตถุุดิบ
ิ ของร้้านอาหารมีี 2 รููปแบบใหญ่่ๆ
คืือ ซื้้�อเองและสั่่�งจากซัพ
ั พลายเออร์์ แต่่ไม่่
� วรทำำ�คืือ ตรวจเช็็ก
ว่่าจะซื้้�อรููปแบบใด สิ่่�งที่่ค
จำำ� นวนวััตถุุ ดิิ บทุุ ก ครั้้� ง โดยระบุุ หน่่ วยที่่�

.

เหมืือนกัันทั้้�งหมด เช่่น กิิโลกรััม กรััม เป็็นต้้น
เพื่่� อให้้ง่่ายต่่อการคิิดคำำ�นวณ

ต้้องระบุุวัันที่่�วััตถุุดิิบเข้้ามาในร้้าน และวััน
หมดอายุุให้้ชััดเจน เพื่่� อจะได้้ทราบว่่าควร
หยิิบใช้้วััตถุุดิบ
ิ ใดก่่อน โดยควรใช้้หลััก FIFO

.

หรืือ First in First out คืือ มาก่่อนใช้้ก่่อน
เพื่่� อป้้องกัันการเน่่าเสีีย

จััดเรีียงวััตถุุดิิบให้้ง่่ายและสะดวกต่่อการ   
ใช้้ เพื่่� อให้้รู้้�ว่่าควรใช้้วััตถุุดิิบชิ้้�นใดก่่อน-ชิ้้�น
ใดหลััง เช่่น จััดเรีียงให้้วััตถุุดิิบที่่�มาใหม่่อยู่่�

.

ในสุุด อัันไหนเก่่าควรมาวางหน้้าสุุด เพื่่� อให้้
ง่่ายต่่อการหยิิบมาใช้้
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กำำ�หนดสููตรมาตรฐาน ร้้านอาหารส่่วนใหญ่่มัักใช้้วิิธีีกะปริิมาณในการปรุุง เพราะเชฟมัักใช้้
ความชำำ�นาญและประสบการณ์์ของตััวเอง ซึ่่�งข้้อนี้้�จะทำำ�ให้้เราบริิหารจััดการสต๊๊อกได้้ยาก
� ำ�คััญยัังทำำ�ให้้รสชาติิอาหารไม่่คงที่่อีี
� กด้้วย ดัังนั้้�น ร้้านอาหารต้้องกำำ�หนดสููตรมาตรฐาน
และที่่สำ

.

ให้้ พ นัักงานชั่่� ง ตวง วััด วััตถุุ ดิิ บ ก่่ อนใช้้ ง านทุุ ก ครั้้� ง  รวมถึึ ง สามารถใช้้ สูู ต รในการ              
คำำ�นวนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบในร้้านอีีกด้้วย ตามตารางตััวอย่่างด้้านล่่าง

ตััวอย่่าง ตารางแสดงปริิมาณวััตถุุดิิบกะเพรา ต่่อ 1 จาน
ส่่วนประกอบ

สููตรสิินค้้า

สููตรสิินค้้า

สููตรสิินค้้า

ข้้าวกะเพราหมูู

1 จาน (กรััม)

10 จาน (กรััม)

50 จาน (กรััม)

พริิกขี้้�หนููแดงบด

10

100

500

ใบกะเพรา

20

200

1,000

น้ำำ��มัันปาล์์ม

30

300

1,500

ซีีอิ๊๊�วขาว

15

150

750

ซอสหอยนางรม

25

250

1,250

ซีีอิ๊๊�วดำำ�

3

30

150

ซอสปรุุงรส

10

100

500

น้ำำ��ตาลทราย

5

50

250

เนื้้�อหมูู

100

1,000

5,000

ข้้าวสวย

100

1,000

5,000

รวม

318

3,180

15,900

หลัังผััด

250

2,500

12,500

*1,000 กรััม = กิิโลกรััม
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เอาเทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วย โดยเทคโนโลยีี
ที่่�เข้้ากัับคนทำำ�ร้้านอาหารมากที่่�สุุด คืือ
ระบบ POS เพราะเจ้้าของร้้านไม่่ต้้องมา
นั่่�งคำำ�นวณยอดขายเองหรืือหัักลบค่่าใช้้      
� ๆ ให้้ยุ่่ง
จ่่ายอื่่น
� ยาก แถมยัังช่่วยเก็็บสถิิติิ
ได้้ด้ว้ ยว่่าร้้านของคุุณเมนููไหนขายดีี เมนูู

.

ไหนขายได้้น้อ
้ ย วััตถุุดิบชนิ
ิ
ด
ิ ไหนกำำ�ลัังจะ
หมด และควรสั่่�งเพิ่่� มเท่่าไหร่่

� การมีีระบบ
ตรวจเช็็กสต๊๊อกเป็็นประจำำ� ซึ่่ง
คอยช่่วยทุ่่�นแรง ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่า
สต๊๊อกนั้้�นถููกต้้อง ดัังนั้้�น ควรลงไปตรวจ
สต๊๊อกวััตถุุดิบ
ิ จริิงด้้วยตััวเอง เพราะระบบ
บอกได้้เพีียงตััวเลขในอุุดมคติิเท่่านั้้�น ซึ่่�ง
ไม่่รู้้�ว่่าจะตรงกัับจำำ�นวนวััตถุุดิิบในสต๊๊อก
จริิงๆ หรืือเปล่่า รวมทั้้�งไม่่สามารถบอก
ได้้ว่่าวััตถุุดิิบใดกำำ�ลัังจะหมดอายุุ ฉะนั้้�น
ร้้ า นก็็ ต้้ อ งหมั่่� น ตรวจสอบสต๊๊ อ กอย่่าง
สม่ำำ��เสมอด้้วย โดยอาจจะกำำ�หนดไปเลย
ว่่าทุุกสิ้้� นเดืือนต้้องมีีการนัับวััตถุุดิิบคง
เหลืือจริิง และเปรีียบเทีียบกัับระบบว่่า
ข้้อมููลตรงกัันหรืือไม่่ หากไม่่ตรงกััน แสดง

.

� หายไป คุุณจะได้้ตามสืืบหา
ว่่าวััตถุุดิบนั้้
ิ น
เจอได้้

แหล่่งที่่�มา : amarinacademy.com
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เคล็็ดลัับการลดของเสีีย
ในร้้านอาหาร ที่่�ได้้ผล!
� ล่่าวไปทั้้�งหมด
จากหลัักการลดของเสีียในร้้านอาหารที่่ก

.

นั้้�น จะมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น หากคุุณนำ�ำ เทคนิิคเหล่่า
นี้้�เข้้ามาใช้้ด้้วย
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ตรวจสอบปริิมาณและประเภท
ของเสีียอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การตรวจสอบปริิมาณของเสีียในร้้านอาหาร ทำำ�ให้้
เจ้้าของร้้านรู้้�ว่่าสููญเสีียเงิินไปมากน้้อยแค่่ไหนกัับ
� นี้้� สิ่่�งที่่ร้� า้ นอาหารควรเริ่่ม
ของเสีียเหล่่านี้้� ทั้้ง
� ทำำ� คืือ
การแยกขยะ ได้้แก่่ กระดาษ (กระดาษทิิชชูู กระดาษ
เช็็ ด มืือ ใบปลิิ ว ฯลฯ) ภาชนะแบบใช้้ แ ล้้ ว ทิ้้� ง             
(ช้้อน-ส้้อมพลาสติิก แก้้วกระดาษ ตะเกีียบ) พลาสติิก
รวมทั้้�งวััตถุุดิบจำ
ิ ำ�พวกเนื้้�อสััตว์์ ผััก ผลไม้้ และขยะ
� ๆ เช่่น กระดาษฟอยล์์ จานหรืือแก้้วแตก เป็็นต้้น
อื่่น
� แยกขยะแล้้วจะทำำ�ให้้คุณ
โดยเมื่่อ
ุ เห็็นภาพชััดเจนขึ้้�น
ว่่าแต่่ละวัันต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายไปกัับสิ่่�งใดบ้้าง และ

.

สมเหตุุสมผลหรืือไม่่ เพื่่� อนำำ�มาพิิ จารณาว่่าควรลด
ของเสีียอย่่างไร

อบรมพนัักงานให้้ลดปริิมาณ
ของเสีีย
พนัักงาน คืือ คนที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�สุุดในการลด
ของเสีีย ดัังนั้้�น พนัักงานต้้องเห็็นความสำำ�คััญของ
การลดปริิมาณของเสีียก่่อน และมีีความรู้้� ความ
เข้้าใจถึึงที่่�มาของของเสีีย ซึ่่�งการอบรมพนัักงาน
นั้้�น ต้้องให้้ความรู้้�พนัักงานทั้้�งส่่วนหน้้าร้้าน และ
� วข้้องกัับ
หลัังร้้าน โดยหััวข้้อการฝึึกอบรมต้้องเกี่่ย
งานที่่�รัับผิิดชอบ  และสอดคล้้องกัับของเสีียที่่�จะ

.

เกิิดขึ้้�น เช่่น พนัักงานเตรีียมในครััวก็็อบรมเรื่่�อง
การตััดแต่่งเนื้้�อสััตว์์ หรืือผัักให้้ถููกต้้อง
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จััดตั้้�งโครงการลดต้้นทุุน
ให้้เจ้้าของร้้านจััดตั้้�งโครงการลดของเสีียในร้้าน
โดยมีีรางวััลเป็็ น แรงบรรดาลใจให้้ กัับ พนัักงาน
เพราะนอกจากจะช่่วยลดของเสีียในร้้านอาหารแล้้ว
� ะปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
พนัักงานยัังอยากที่่จ
ให้้ดีีขึ้้�นด้้วย เช่่น โครงการลดกระดาษทิิชชู่่� ด้้วย
� นกระดาษทิิชชู่่เ� ป็็นม้้วนๆ มาเป็็นแบบแผ่่น
การเปลี่่ย
ที่่� ว างพร้้ อ มจานจำำ� นวนที่่� ทำำ� ให้้ ลูู ก ค้้ า ก็็ จ ะเท่่ากัับ

.

จำำ�นวนเก้้าอี้้� หากลููกค้้าต้้องการเพิ่่� มค่่อยหามาให้้
ใหม่่

จััดโปรโมชั่่�นประจำำ�สััปดาห์์
เมนููโปรโมชั่่�น เป็็นทางแก้้ปััญหาวััตถุุดิิบคงค้้างที่่�
ดีีทางหนึ่่�ง โดยก่่อนสิ้้�นสััปดาห์์ร้้านอาหารอาจจะ
ลองตรวจเช็็กว่่ามีีวััตถุุดิบ
ิ ใดเหลืืออยู่่�มาก (ซึ่่�งหาก
�  คุุณภาพยัังดีีอยู่่�) ก็็อาจนำำ�มาออกแบบ
วััตถุุดิบนั้้
ิ น

.

� ให้้น่่าสนใจ เพื่่�อสร้้าง
เป็็นเมนููใหม่่ๆ หรืือจััดโปรโมชั่่น
มููลค่่าและระบายวััตถุุดิบค
ิ งค้้างให้้หมดไวได้้

ใช้้บรรจุุภััณฑ์์แบบรีีไซเคิิล
ปััจจุุบัันจะเห็็นกระแสรัักษ์์โลกมาแรง อย่่างการลด
� วย
ใช้้ถุง
ุ พลาสติิก เพื่่�อเป็็นการลดขยะ ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่ช่่
ลดของเสีียอีีกทาง ซึ่่�งปััจจุุบัันจะเห็็นหลายร้้านมีี
การปรัับใช้้วิิธีีนี้้�แล้้ว เช่่น การห่่อกลัับบ้้าน ต้้องมีี
กล่่องมาใส่่ ถ้้าหากไม่่มีี ทางร้้านก็็ต้อ
้ งมีีกล่่องขาย

.

และกล่่องสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� หรืือร้้านเครื่่�อง
� กาแฟ ที่่เ� มื่่อ
� นำำ�แก้้วมาเองจะได้้ส่่วนลดอีีกด้้วย
ดื่่ม
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เปลี่่�ยนของเสีียเหลืือทิ้้�ง
ให้้เป็็นกำำ�ไรของร้้านอาหาร
อย่่างที่่�ทราบกัันดีีว่่า เจ้้าของร้้านไม่่สามารถลดของเสีียให้้เป็็นศูู นย์์   

.

ได้้ แต่่เราจะมีีวิิธีีจััดการกัับส่่วนเกิินเหล่่านี้้�ได้้อย่่างไร และจะทำำ�อย่่างไร
ให้้ส่่วนเกิินไม่่เป็็นส่่วนเกิินอีีกต่่อไป

ใช้้ทุุกส่่วนของวััตถุุดิิบ
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ส่่วนต่่างๆ ของวััตถุุดิบ
ิ ที่่เ� ราคิิดว่่าไม่่มีีประโยชน์์หรืือ
เป็็นส่่วนที่่�เราเคยมองข้้ามไป  เราสามารถนำำ�กลัับ
มาประยุุกต์์และสร้้างมููลค่่าให้้กัับสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้ เช่่น
ร้้านอาหารบางร้้านที่่�ใช้้ปลาเป็็นส่่วนประกอบหลััก
ซึ่่�งทางร้้านจััดเสิิร์์ฟเนื้้�อปลาเป็็นชิ้้�น แต่่นำำ�ส่่ วนที่่�
เป็็นหััว ครีีบ รวมถึึงก้้างปลาทิ้้ง
� ไป  เราก็็สามารถ
นำำ�ส่่ วนที่่�เหลืือใช้้เหล่่านี้้� มาปรุุงออกมาให้้เป็็นน้ำำ��
สต๊๊อกปลาเข้้มข้้น และนำำ�เสนอออกมาเป็็นเยลลี่่�ที่่�
ทำำ�จากสต๊๊อกปลาได้้ เพีียงเท่่านี้้� คุุณก็็จะได้้เมนููที่�่
� ง
เพิ่่�มมููลค่่าจากสิ่่ง
ุ งสามารถ
� ที่่ทิ้้
� ไป นอกจากนี้้� คุณยัั

.

� งราวให้้แก่่เมนููอาหารนั้้�นๆ เพราะเป็็นการช่่วย
ใส่่เรื่่อ
เรีียกความสนใจให้้แก่่ผู้้�บริิโภคอีีกด้้วย
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เปลี่่�ยนเมนููใหม่่
� งปรุุงผิิด
ของเสีียที่่เ� กิิดจากเชฟทำำ�ผิด
ิ  หรืือใส่่เครื่่อ
สำำ�หรัับแนวทางการแก้้ปััญหาเรื่่�องนี้้� คุุณอาจจะ
ต้้องยอมสููญเสีียเมนููบางส่่วน เพื่่� อให้้เกิิดเมนููใหม่่ 
เช่่น วัันนี้้�ร้้านทำำ�แกงหม้้อใหญ่่มาก แต่่ทำำ�ออกมา
รสชาติิเพี้้� ยนหมดเลย วิิธีีการแก้้ปััญหาอาจจะทิ้้�ง
ส่่วนน้ำำ��แกง แล้้วนำำ�ส่่วนเนื้้�อมาทำำ�ผััดเผ็็ดแห้้ง จาก
นั้้�นให้้พนัักงานรัับออเดอร์์ช่่วยโปรโมทเมนูู ด้ว้ ยการ

.

บอกว่่ามีีเมนููใหม่่เฉพาะวัันนี้้� เพราะวิิธีีนี้้�ทำำ�ให้้เมนููที่�่
เสีีย ยัังสามารถทำำ�เงิินได้้

สร้้างแคมเปญคืืนสิ่่�งดีีๆ
ให้้กัับสัังคม
โดยการส่่งต่่ออาหารที่่�ผลิิตเกิินยอดจำำ�หน่่ายหรืือ
สิินค้้าคงเหลืือในแต่่ละวัันให้้แก่่ประชาชนหรืือหน่่วย
งานที่่�ต้้องการ เช่่น ร้้านกาแฟและโดนััทชื่่�อดัังบิิน
ไกลมาจากประเทศแคนาดา ‘Tim Horton’ ได้้นำำ�
� ายไม่่หมดในแต่่ละวััน ส่่งมอบให้้แก่่ทางโรง
โดนััทที่่ข

.

พยาบาลหรืือสถานที่่�ต่่างๆ เพื่่� อเป็็นการลดปััญหา
ของเสีีย (Food Waste)

ดัังนั้้�น การลดปััญหา Food Waste ที่่�ง่่ายที่่�สุุด ต้้องเริ่่�มจากตััวเรา ด้้วยการซื้้�อของแต่่พอประมาณ         
รัับประทานอาหารให้้หมด เก็็บรัักษาวััตถุุดิบ
ิ อย่่างถููกวิิธีี และที่่�สำำ�คััญวััตถุุดิิบบางอย่่าง เช่่น ผัักหรืือผลไม้้

.

บางครั้้�งภาพลัักษณ์์ภายนอกอาจดููไม่่สวยงาม แต่่ความจริิงคุุณภาพของวััตถุุดิิบยัังสามารถนำำ�มาใช้้ได้้
เราจึึงควรนำำ�มาใช้้อย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
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แหล่่งที่่�มา : leitesculinaria.com

หลัักการบริิหารสต๊๊อก
วััตถุุดิิบ ในแต่่ละวััน
� ำ�หนด ดัังนั้้�น ร้้านอาหารต้้อง
เพื่่� อต้้องการให้้เกิิดกำำ�ไรสููงสุุด หรืือให้้ต้น
้ ทุุนค่่าอาหารอยู่่�ภายใต้้มาตรฐานที่่กำ

.

มีีการบริิหารวััตถุุดิิบในแต่่ละวัันให้้เกิิดการใช้้งานอย่่างคุ้้�มค่่า เรามาดููกัันว่่า หลัักบริิหารสต๊๊อกวััตถุุดิิบขั้้�น
ต้้นนั้้�นควรทำำ�อย่่างไรกัันบ้้าง?

ตรวจเช็็กรายการอาหาร
ทั้้�งหมดที่่�ขายได้้
เพราะข้้อมููลตรงนี้้�จะช่่วยให้้ร้้านเห็็นการใช้้วััตถุุดิิบ
� วร
ว่่า มีีปริิมาณมากน้้อยเพีียงใด และวััตถุุดิบ
ิ ใดที่่ค
ซื้้�อมากัักตุุน เพราะมีีการใช้้ปริม
ิ าณต่่อวัันเป็็นจำำ�นวน
มาก นอกจากนี้้� ต้้องเช็็กกัับสต๊๊อกในร้้านด้้วยว่่า
หลัังจากที่่ใ� ช้้แล้้วคงเหลืือเท่่าไหร่่ เพื่่� อให้้การสั่่�งซื้้�อ
ของครั้้�งต่่อไปเกิิดประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด ซึ่่�งการ
เช็็กเป็็นรายวัันแบบนี้้� เหมาะกัับวััตถุุดิบ
ิ กลุ่่�มหลัักใน
ร้้าน อย่่างพวกเนื้้�อสััตว์์ และผัักสด ซึ่่�ง 2 กลุ่่�มนี้้�
เสี่่�ยงต่่อการเป็็นของเสีียอยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�น หากเรา

.

สามารถตรวจสอบได้้ในแต่่ละวััน ก็็จะช่่วยให้้ร้้าน
อาหารสามารถจััดการกัับของเสีียได้้ดีีอีีกด้้วย
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การเลืือกซื้้�อเฉพาะวััตถุุดิิบ
ที่่�จำำ�เป็็น
� าบกัันว่่า ในเบื้้�องต้้นร้้านอาหารจะพยายาม
อย่่างที่่ทร
หาซื้้�อวััตถุุดิิบทุุกตััวที่่�ต้้องใช้้ในรายการอาหารทุุก
รายการที่่�มีีในร้้านก่่อน เพื่่� อป้้องกัันลููกค้้าสั่่�งแล้้ว
ไม่่มีีของ  แต่่วิิธีีการนี้้�อาจจะทำำ�ให้้วััตถุุดิบบ
ิ างรายการ
ถููกใช้้น้้อยมาก หรืือไม่่ถููกใช้้เลย ดัังนั้้�น หากเราทำำ�
ตามข้้อ 1 คืือ การเช็็กรายการขายในแต่่ละวััน อย่่าง
น้้ อ ยคุุ ณก็็ จ ะมีีข้้ อ มูู ล การซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ ที่่� ต้้ อ งใช้้ ใ น
ปริิมาณที่่�เหมาะสม หรืือซื้้�อเฉพาะสิ่่�งที่่�ต้้องใช้้ก่่อน
เป็็นอัันดัับแรก ส่่วนวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ใช้้น้้อยมาก ทางร้้าน
ต้้องมีีการปรัับสููตรอาหาร ด้้วยการนำำ�วััตถุุดิบ
ิ กลุ่่�ม

.

นี้้�เข้้าไปใช้้ เพื่่� อลดของเสีียและเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่าย
อีีกด้้วย

ควบคุุมปริิมาณ
การใช้้วััตถุุดิิบ
หลัักพื้้� นฐานของการทำำ�อาหารให้้มีีมาตรฐาน ทั้้�ง
รสชาติิ คุุณภาพ หน้้าตา และปริิมาณ คืือ การมีี
สููตรมาตรฐาน ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�พนัักงานคนทำำ� หรืือเชฟ
ต้้องมีีความเข้้าใจก่่อนว่่า ในการปรุุงอาหารแต่่ละ
หม้้อต้้องจััดเตรีียมทุุกอย่่างตามสููตรมาตรฐานที่่�
เขีียนไว้้ แต่่การทำำ�ตามมาตรฐานเชฟจะทำำ�อย่่างไร
ดัังนั้้� น  ร้้ า นอาหารต้้ อ งมีีเครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ บ่่ งบอก
มาตรฐานได้้ คืือ เครื่่�องชั่่�ง ซึ่่�งแน่่นอนอยู่่�แล้้วว่่า

.

หากมีีเอกสารสููตร และเครื่่�องชั่่�ง การใช้้วััตถุุดิิบก็็
จะเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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ข้้อดีีของการบริิหารจััดการ
สต๊๊อกสิินค้้า

ความถููกต้้องแม่่นยำำ�ในการ

ลดค่่าใช้้จ่่ายในการกัักตุุน

ตััดปััญหาสิินค้้าคงคลััง

สั่่�งวััตถุุดิิบ

สิินค้้าและสต๊๊อกวััตถุุดิิบ

ที่�่ไม่่มีีการเคลื่่�อนไหว

หากเจ้้ า ของร้้ า นเช็็ ก สต๊๊ อ ก

แน่่นอนว่่าการสต๊๊อกสิินค้้านั้้�น ก็็

หากรู้้�ว่่าวััตถุุดิบนี้้
ิ ไ� ม่่มีีการใช้้เลย

บ่่อยๆ ก็็จะเห็็นการเคลื่่�อนไหว

มีีค่่าใช้้จ่่ายเช่่นกััน เช่่น ค่่าไฟ

คุุ ณก็็ จ ะได้้ ไ ม่่ต้้ อ งสั่่� ง เข้้ า มาใน

ของวััตถุุดิิบทั้้�งหมด และทำำ�ให้้

มากขึ้้�น ค่่าพนัักงานทำำ�โอทีีมาก

ร้้านอีีก  เพื่่� อเป็็นการลดของเสีีย

ร้้านค้้าสามารถใช้้เงิินได้้คุ้้�มค่่า

ขึ้้�น เพราะต้้องคอยจััดการกัับ

ที่่�ต้้องทิ้้�งเนื่่�องจากหมดอายุุ

ที่่�สุุด

ของเสีีย

ป้้องกัันปััญหาเรื่่�องสิินค้้า

ให้้การขายเป็็นไปอย่่าง

หมดอายุุ

ต่่อเนื่่�อง

.

.

.

.

ช่่วยให้้กระแสเงิินสดดีีขึ้้�น

เพราะของในร้้านมีีพอดีี  และใช้้

เมื่่�อเจ้้าของร้้านรู้้�ยอดรายการ

ถ้้ า มีีเงิิ น หมุุ น เวีียนเข้้ า ในร้้ า น

หมดก่่อนที่่�จะหมดอายุุ

วััตถุุดิิบที่่�ใกล้้หมดแล้้ว จะได้้มีี

มาก แต่่ร้้ า นนำำ� ไปซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ    

การซื้้�อมาเตรีียมไว้้ ทำำ�ให้้การ

มากัักตุุน  ทำำ�ให้้รายจ่่ายมากเกิิน

ขายไม่่สะดุุด

กว่่าที่่�จะได้้กำ�ำ ไร ดัังนั้้�น หากเรา

.

มีีการจััดการสต๊๊ อ กสิิ น ค้้ า ที่่� ดีี

.

กระแสเงิิ น สดในร้้ า นเราก็็ จ ะ
มากขึ้้�นไปด้้วย
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หลัักการเลืือกซื้้�อ
วััตถุุดิิบจาก
ซััพพลายเออร์์
ซััพพลายเออร์์ (Supplier) คืือ คนหรืือองค์์กรที่่�
จััดหาวััตถุุดิิบที่่�เราต้้องการนำำ�มาเสนอให้้ได้้ โดย
เงื่่�อนไขหลัักที่่�ร้้านอาหารต้้องการ คืือ การจััดหา
วััตถุุดิิบที่่�มีีราคาถููก และมีีคุุณภาพ เพื่่� อให้้ต้้นทุุน
ของสิินค้้าในร้้านถููกลง นอกจากนี้้� ซััพพลายเออร์์
ยัังต้้องมีีการบริิการด้้านอื่่�น เช่่น การขนส่่ง การ
จ่่ายเงิินแบบ 1 รอบต่่อเดืือน สิ่่�งเหล่่านี้้� ล้้วนเป็็น
ข้้อเสนอที่่�ทางซััพพลายเออร์์จะนำำ�เสนอ เพื่่� อเป็็น
ทางเลืือกให้้ร้้านอาหาร ดัังนั้้�น หากคุุณจะเลืือก
ซัั พ พลายเออร์์ สัั กรายมาเป็็ น คนจััดหาสิิ น ค้้ า         

.

และบริิการ  เรามาดููกัันว่่า คุุณต้้องพิิ จารณาจาก
อะไรบ้้าง
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Cost
� ำ�ให้้วััตถุุดิบนั้้
� ดููน่่าสนใจ และอยากเข้้าไปดููรายละเอีียดบริิการ
ราคาเป็็นปััจจััยแรกที่่ทำ
ิ น
อื่่�นๆ ต่่อ ซึ่่�งฝ่่ายจััดซื้้�อของทางร้้านอาหารมัักจะเลืือกราคามาก่่อนเป็็นอัันดัับแรก

.

และพิิ จารณาด้้านอื่่�นๆ ควบคู่่�กัันอีีกทีี ดัังนั้้�น ต่่อให้้ร้้านอาหารเลืือกซััพพลายเออร์์
ที่่�มาจากราคาถููก ก็็ใช่่ว่่าจะได้้วััตถุุดิบ
ิ ที่่�มีีราคาถููกมาใช้้ในร้้านเสมอไป

Quality
การจััดซื้้�อวััตถุุดิบ ต้
ิ อ
้ งเปรีียบเทีียบคุุณภาพของวััตถุุดิบ
ิ ในการตััดสิินใจซื้้�อ และอะไร
คืือหลัักเกณฑ์์ในการเปรีียบเทีียบ  เพราะร้้านอาหารแต่่ละร้้าน ต่่างมีีข้้อกำำ�หนด
� ดทำำ�ขึ้้น
� มาเองว่่า อยากได้้ของแบบไหน เพื่่� อใช้้ในการอ้้างอิิงตอนตรวจ
มาตรฐานที่่จัั
รัับ  และที่่�สำำ�คััญราคาถููกกว่่าไม่่ได้้แปลว่่าดีีกว่่าเสมอไป ต้้องได้้คุุณภาพตรงตาม
มาตรฐานด้้ ว ย ตััวอย่่าง ข้้ อ กำำ�ห นดมาตรฐานที่่� ร้้ า นต้้ อ งมีีเพื่่� อ ตวจสอบ คืือ             

.

ชื่่�อวััตถุุดิิบ รูป
ู ภาพ อธิิบายลัักษณะที่่�ยอมรัับ อธิิบายลัักษณะที่่�ไม่่ยอมรัับ และอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

Lead time
สำำ�หรัับส่่วนนี้้�ถืือว่่าร้้านอาหารค่่อนข้้างสำำ�คััญ เนื่่�องจากวััตุุดิิบคืือหััวใจหลััก ดัังนั้้�น
ร้้ า นไม่่ควรขาดวััตถุุ ดิิ บหลัั ก ซึ่่� ง จะสอดคล้้ อ งกัับระยะเวลาการส่่งมอบ  โดย        
ซััพพลายเออร์์ที่�่ดีีต้้องมีีของในมืือ เมื่่�อลููกค้้าต้้องการสามารถใช้้ระยะเวลาเตรีียม
การรวดเร็็วและสามารถจััดส่่งได้้ทัันเวลา หรืือบางทีีก็็จะมีีวััตถุุดิิบที่่�ราคาถููกกว่่า      

.

ที่่�คุุณภาพใกล้้เคีียง แต่่ใช้้ระยะเวลารอนาน ดัังนั้้�น ร้้านต้้องจััดการเรื่่�องการสั่่�งของ
ให้้ดีี และมีีแผนการสั่่�งล่่วงหน้้า
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Services
การให้้บริิการในที่่�นี้้� คืือ ข้้อกำำ�หนดที่่�อยู่่�ในการซื้้�อขาย ว่่าหากมีีการซื้้�อขายแล้้ว        
เราจะได้้บริิการอะไรบ้้าง ที่่�ทำำ�ให้้ร้้านอาหารลดต้้นทุุนลงได้้ เช่่น บริิการจััดส่่งเป็็น
รอบๆ หรืือให้้ เ ครดิิ ต ในการสั่่� ง ของและจ่่ายเงิิ น  บริิ ก ารเปลี่่� ย นวััตถุุ ดิิ บ ในกรณีี          

.

ที่่�วััตถุุดิิบไม่่ได้้ตามข้้อกำำ�หนด หรืือการบริิการติิดตามเรื่่�องจากผู้้�ส่่ง กรณีีวััตถุุดิิบ
ไม่่ได้้มาตรฐานซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้� เจ้้าของร้้านต้้องใส่่ในสััญญาซื้้�อขายให้้ครบ

Compare
หลัักการคััดเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด จะต้้องมีีการเปรีียบเทีียบ ข้้อได้้เปรีียบ  เสีียเปรีียบของ
แต่่ละซัพ
ั พลายเออร์์ สำำ�หรัับวััตถุุดิิบเดีียวกััน เพื่่� อหาซััพพลายเออร์์ที่่�ดีีที่่�สุุด อย่่าง
� น
น้้อย 3 เจ้้า โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเปรีียบเทีียบทุุกรายการ เลืือกเฉพาะรายการที่่มีีต้
้ ทุุน
สููงๆ มาเปรีียบเทีียบ โดยใช้้หลัักการ 4 ข้้อเป็็นตััวกำำ�หนด  เช่่น เนื้้�อวััว นำำ�เข้้า ราคา
แพงมาก ดัังนั้้�น ซััพพลายเออร์์ที่�นำ
่ ำ�เนื้้�อมาเสนอขายให้้ทั้้�งหมด 3 เจ้้า เมื่่�อเจ้้าของ

.

ร้้านได้้เอกสารมาแล้้ว ก็็ทำ�ำ การเปรีียบเทีียบราคา คุุณภาพระยะเวลาในการส่่งมอบ 
และบริิการหลัังการขาย เพื่่� อคััดเลืือกเจ้้าที่่�ได้้คะแนนสููงที่่�สุุด

Audit
ทางร้้านอาหารควรจะมีีแผนลงไปดููซััพพลายเออร์์บ้้างว่่า เบื้้�องหลัังวััตถุุดิิบที่่�ส่่งมา
ให้้ มีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานตามที่่�ตกลงกัันไว้้หรืือเปล่่า เพื่่� อเป็็นการสร้้างความั่่�นใจ

.

� ะส่่ง
ในคุุณภาพ และทำำ�ให้้ซัพ
ั พลายเออร์์ตระหนัักว่่า ต้้องรัักษาคุุณภาพให้้ดีี ก่่อนที่่จ
สิินค้้ามาให้้เราเสมอ
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มาหาซััพพลายเออร์์ดีีๆ ใน
HIVE MARKET กัันเถอะ

� ต้้องควบคุุมการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิบ คุ
� างร้้านใช้้ หลัังจาก
เมื่่อ
ิ ณค
ุ
วรกำำ�หนดรายการของวััตถุุดิบ
ิ แต่่ละรายการที่่ท
นั้้�นเลืือกแหล่่งจััดซื้้�อ โดยจะต้้องดููจากคุุณภาพและราคาของวััตถุุดิบค
ิ วบคู่่�กัันไป รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบราคา
� ถืือได้้ เช่่น ในระบบตลาด
และคุุณภาพของวััตถุุดิบ
ิ ของซัพ
ั พลายเออร์์แต่่เจ้้า และเลืือกซัพ
ั พลายเออร์์ที่เ่� ชื่่อ
ออนไลน์์อย่่าง HIVE Market  เป็็นระบบสั่่�งซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ ที่่�ให้้คนซื้้�อได้้เปรีียบเทีียบราคาและคุุณภาพ
� างระบบมีีการคััดเลืือกซัพ
สิินค้้าของซััพพลายเออร์์แต่่ละเจ้้า ก่่อนตััดสิินใจซื้้�อ โดยที่่ท
ั พลายเออร์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ
และได้้ ม าตรฐาน และที่่� สำำ�คัั ญซัั พ พลายเออร์์ ทุุ ก รายจะต้้ อ งผ่่านการตรวจสอบก่่อนทำำ� การขายสิิ น ค้้ า     

.

นอกจากนี้้� คุณยัั
ุ
งเลืือกซื้้�อสิินค้้าได้้เหมาะสมกัับร้้านอาหารของตััวเอง เพราะระบบ HIVE Market มีีสิินค้้า
ให้้เลืือกซื้้�อหลากหลายเหมาะกัับร้้านอาหารทุุกประเภท
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ข้้อแนะนำำ�ในการจััดเก็็บ
วััตถุุดิิบแต่่ละประเภท
อย่่างที่่�ทราบกัันดีีว่่า การจััดเก็็บวััตถุุดิิบที่่�ดีี  จะช่่วยทำำ�ให้้วััตถุุดิิบที่่�เราซื้้�อมา
คงคุุณภาพ รัักษาความสดใหม่่ รวมถึึงอายุุสิินค้้าเป็็นไปตามจริิง ไม่่เน่่าเสีีย
� วข้้อง เพื่่� อให้้พวก
ก่่อนกำำ�หนด ดัังนั้้�น ร้้านอาหารต้้องให้้ความรู้้�พนัักงานที่่เ� กี่่ย

.

เขาเข้้าใจ และช่่วยให้้การควบคุุมต้้นทุุนเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด เพื่่� อลดของเสีีย
ที่่�เกิิดจากวััตถุุดิิบ

เตรีียมวััตถุุดิิบก่่อนจััดเก็็บ
หากใช้้วิธีี
ิ การเตรีียมก่่อน จะทำำ�ให้้วััตถุุดิบ
ิ สะอาด
� ารจััดเก็็บ ลดการ
พร้้อมใช้้งาน รวมทั้้�งลดพื้้� นที่่ก

.

เน่่าเสีีย ซึ่่� ง การเตรีียมวััตถุุ ดิิ บ แต่่ละประเภท       
มีีความแตกต่่างกัันออกไป

เนื้้�อสััตว์์ เช่่น เนื้้�อหมูู เนื้้�อไก่่ ควรจะ
ทำำ�ความสะอาด ตััดแต่่งเนื้้�อตามลัักษณะ
ที่่�ต้้องการ  จะทำำ�ให้้แห้้ง หรืือหั่่�นเป็็นชิ้้�น
ตามที่่�กำำ�หนด หรืืออาจจะนำำ�ไปหมัักกัับ
เครื่่�องปรุุง แล้้วแบ่่งเป็็นสััดส่่วนสำำ�หรัับ
ใช้้ในแต่่ละครั้้�ง โดยบรรจุุใส่่กล่่อง หรืือ

.

ใส่่ในถุุ ง ซิิ ปล็็ อ คแล้้ ว กดให้้ แ บน เพื่่� อ ให้้
ความเย็็นเข้้าถึึงทั่่�วกัันและจััดเก็็บง่่าย

29

แหล่่งที่่�มา : amarinacademy.com

อาหารทะเล  สำำ�หรัับวัั ตถุุ ดิิ บปร ะเภท    
อาหารทะเล หลัักสำำ�คััญคืือ ความสดใหม่่                 
ซึ่่�งการแช่่แข็็งอาจจะทำำ�ให้้รสชาติิของวััตถุุดิบ
ิ
ด้้อยลง ดัังนั้้�น การจััดเก็็บวััตถุุดิิบอาหาร
ทะเล เจ้้าของร้้านต้้องพิิจารณาให้้ดีีว่่า  ควร
เก็็บแช่่เย็็นหรืือแช่่แข็็งดีี?

ปลา เอาเครื่่�องในออกและทำำ�ความสะอาด
จากนั้้�นทำำ�ให้้แห้้ง จะหั่่�นหรืือเก็็บทั้้�งตััวก็็ได้้  

กุ้้�ง ตััดหนวดส่่วนหััว ขา ล้้างให้้สะอาด แล้้ว

ทำำ�ให้้แห้้ง จะแกะเปลืือกหรืือไม่่ก็็ได้้ แบ่่งตาม
สััดส่่วนที่่�ใช้้

ปลาหมึึก กำำ�จััดส่่วนที่่�กิินไม่่ได้้ทิ้้�ง และ
ทำำ�ความสะอาด จะหั่่�นหรืือเก็็บทั้้�งตััวก็็ได้้

ผััก มีีอุุณหภูมิ
ู ที่
ิ เ่� หมาะสมแตกต่่างกััน บาง
ชนิิดใส่่ตู้้�เย็็นได้้ แต่่บางชนิิดไม่่ควรเก็็บในตู้้�

จากนั้้�นทำำ�ให้้แห้้ง แบ่่งเก็็บตามสััดส่่วนที่่�ใช้้

เย็็น

บรรจุุใส่่ถุุงตามสััดส่่วน

ตััดออก คััดส่่วนที่่�เสีียทิ้้�ง หลัังจากนั้้�นใช้้

หอย ล้้างทำำ�ความสะอาดให้้ทั้้ง� เปลืือก แล้้ว

.

ปูู ควรใช้้ทำำ�อาหารแบบสด ด้้วยการล้้างแช่่
เย็็น พร้้อมใช้้งานภายใน 1-2 วััน

ผัักสด/ผัักสลััดต่่างๆ ถ้้ามาทั้้�งรากให้้
พลาสติิ ก ห่่ออาหารคลุุ ม ผััก เพื่่� อให้้ ส ด
�
สามารถนำำ�เข้้าตู้้�เย็็นโดยไม่่ต้้องล้้างน้ำำ�� เมื่่อ
จะใช้้ค่่อยนำำ�มาทำำ�ความสะอาด

ผัักที่่�มีีลัักษณะเป็็นหััว เช่่น กะหล่ำำ��ปลีี 
บร็็อคโคลี่่� แครอท มัันฝรั่่�ง ควรมีีถุุงห่่อให้้
มิิดชิิด จะช่่วยให้้ผัักคงความสดกรอบ และ
ยืืดอายุุได้้หลายสััปดาห์์

เห็็ด มีีอายุุการเก็็บรัักษาสั้้�น ไม่่ควรนำำ�ไป
ล้้างน้ำำ��ก่่อนแช่่ตู้้�เย็็น ควรห่่อด้้วยกระดาษ
จะช่่วยเรื่่�องสีีไม่่คล้ำำ�� 

ต้้นหอม ผัักชีี โหระพา ใบกระเพราควรจััด
เก็็บอุุณหภููมิิ 8-10 องศาเซลเซีียส หาก
เย็็นกว่่านั้้�นใบจะช้ำำ��และมีีสีีน้ำำ��ตาล

พริิก เด็็ดขั้้�วออก เก็็บในภาชนะที่่�ปิด
ิ สนิิท
แล้้วแช่่ตู้้�เย็็น

ผัักที่่�วางไว้้นอกตู้้�เย็็นได้้ เช่่น มัันฝรั่่�ง

.

หอมใหญ่่  กระเทีียม หอมแดง มะเขืือเทศ
ให้้เก็็บในที่่�แห้้งและมีีอากาศถ่่ายเทสะดวก
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การแยกประเภท
� ดเก็็บให้้ชััดเจน
หลัังจากเตรีียมแล้้ว ก็็กำำ�หนดพื้้�นที่่จัั
และระบุุลงไปว่่า สามารถจััดเก็็บอะไรได้้บ้้าง
ตู้้�เก็็บของแห้้ง เหมาะกัับเก็็บวััตถุุดิบ
ิ กลุ่่�มของแห้้ง
เช่่น เครื่่�องปรุุงต่่างๆ แป้้ง, เส้้น, ข้้าว
ตู้้�เย็็ น จััดเก็็ บ ของแช่่เย็็ น 4-8 องศาเซลเซีียส    
เหมาะกัับเก็็บเนื้้�อสััตว์์สด และผัักที่่�เป็็นหััว
ตู้้�เย็็ นจััดเก็็บของแช่่เย็็ น 8-12 องศาเซลเซีียส  
เหมาะสำำ�หรัับเก็็บวััตถุุดิิบกลุ่่�มผัักใบ, ผัักสด
ตู้้�แช่่แข็็งจััดเก็็บของแช่่แข็็ง –18 องศาเซลเซีียส
เหมาะสำำ�หรัับแช่่แข็็งเนื้้�อสััตว์์ หรืือผัักที่่�ลวกแล้้ว
โดยข้้อกำำ�หนดพวกนี้้� เจ้้าของร้้านควรจััดทำำ�ราย  

.

การวััตถุุดิิบ  แล้้วนำำ�ไปติิดไว้้ที่�่ตู้้�  เพื่่� อให้้พนัักงาน          
อ่่านได้้
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งบประมาณร้้านอาหาร
กัับวััตถุุดิิบราคาสููง

สิ่่� งสำำ�คััญของการเลืือกวััตถุุดิิบของเจ้้าของร้้าน
อาหาร คุุณภาพอาหารต้้องมาอัันดัับหนึ่่�ง เพราะ
วััตถุุ ดิิ บ ที่่� มีีร าคาสูู งก็็ ไ ม่่ได้้ แ ปลว่่าคุุ ณ ภาพดีี        
เสมอไป  เนื่่� อ งจากคุุ ณ ภาพของวััตถุุ ดิิ บขึ้้� น            
อยู่่�กัับหลายองค์์ประกอบ  และถ้้าหากเจ้้าของร้้าน
อาหารขนาดกลางและขนาดเล็็ก ที่่�อยากใช้้วััตถุุ   
ดิิบคุณ
ุ ภาพดีีแต่่ราคาสููง แต่่รู้้�สึึกว่่าสู้้�ต้้นทุุนไม่่ไหว

.

ควรทำำ� อย่่างไรหากยัังอยากใช้้ วัั ตถุุ ดิิ บ แบบ             
นั้้�นอยู่่�
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คุุณลัักษณะของวััตถุุดิิบ
คนปรุุ ง อาหารต้้ อ งรู้้�จัักวิิ ธีี การดึึ ง รสชาติิ ข อง   
วััตถุุดิิบเหล่่านั้้�น ออกมาให้้ได้้มากที่่�สุุด เพื่่� อให้้ผู้้� 
บริิ โ ภคได้้ สัั มผััสกัับรสชาติิ ข องวััตถุุ ดิิ บ ได้้ อ ย่่าง  
� ุดด้้วยเช่่นกััน นั่่น
� ้�บริิโภคต้้องการ
� คืือสิ่่�งที่่ผู้
มากที่่สุ
ตััวอย่่างและวิิธีีการเลืือกซื้้�อวััตถุุดิบ 
ิ เช่่น การเลืือก
ซื้้�อไข่่ หากผิิวไข่่หยาบเล็็กน้้อยไม่่เรีียบลื่่�นเกิินไป    
สีีเปลืือกไข่่สม่ำำ��เสมอและมีีน้ำำ��หนัักพอสมควร  เมื่่�อ
นำำ�ไปแช่่น้ำำ��ไข่่จะลอย หรืือ การเลืือกซื้้�อเนื้้�อปลา
ตาปลาใส เหงืือกแดง เนื้้�อแน่่น ไม่่เป็็นรอยบุ๋๋�มเมื่่�อ
กดลงไปไม่่มีีกลิ่่�นเหม็็นคาวผิิดปกติิ การเลืือกซื้้�อ
ปลาหมึึกตาใสเห็็นตาดำำ�ชััด ไม่่ขุ่่�น หนวดสมบููรณ์์
ไม่่เปื่่� อยยุ่่�ยเนื้้�อแน่่นกดแล้้วไม่่คืืนตััว ไม่่เละ หนัังหุ้้�ม
ไม่่หลุุดลุ่่�ย การเลืือกซื้้�อกุ้้�ง ตากุ้้�งใส เปลืือกแข็็งใส
หััวติิดกัับลำำ�ตััวแน่่นไม่่หลุุดง่่าย หรืือการเลืือกซื้้�อ
หอย โดยทั่่�วไปดููที่�่เปลืือกหอยสภาพดีีไม่่แตก ไม่่
เหม็็น เปลืือกไม่่มีีเมืือก ถ้้าหอยยัังเป็็นๆ อยู่่� เวลา
ถููตััวเปลืือกจะปิิดลง ส่่วนการเลืือกซื้้�อปูู ควรซื้้�อปูู
ที่่�ยัังเป็็นๆ อยู่่� เนื้้�อแน่่น ตาใสไม่่มีีกลิ่่�นเหม็็นคาว
สำำ�หรัับ การเลืือกซื้้� อ เนื้้� อ หมูู ให้้ ดูู ที่่� สีี ของเนื้้� อ หมูู
เพราะเนื้้�อหมููที่่�สดควรมีีสีีชมพูู อ่่อนตามธรรมชาติิ
มัันสีีขาว ไม่่มีีกลิ่่�นคาวและเหม็็นเน่่า ไม่่มีีเมืือกตาม
ผิิวหรืือไม่่มีีลัักษณะเขีียวช้ำำ��  และการเลืือกซื้้�อเนื้้�อ
วััว ควรมีีสีีแดงสด มัันสีีขาว เนื้้�อแน่่น ไม่่เป็็นรอย

.

บุ๋๋�มเมื่่�อกดลงไป  ไม่่มีีกลิ่่�นเหม็็นเน่่าหรืือเหม็็นคาว
และไม่่มีีรอยเขีียวคล้ำำ��
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หาซััพพลายเออร์์
เพิ่่� ม
บางครั้้�งปััญหาวััตถุุดิิบราคาสูู ง
� นราคา
ขึ้้�น เกิิดจากการปรัับเปลี่่ย
ของซััพพลายเออร์์บางเจ้้า คุุณ
ควรจะมีีตััวเลืือกซัพ
ั พลายเออร์์ ที่่�
มีีคุุณภาพวััตถุุดิิบที่่�ใกล้้เคีียงกััน
และเหมาะสมกัับร้้านอาหารของ
คุุณ  เช่่น บางเจ้้าสามารถให้้สั่่�ง
ซื้้�อในจำำ�นวนขั้้�นต่ำำ�� หรืือให้้เครดิิต
ก็็ เ ป็็ น การช่่วยส่่ งเสริิ ม สภาพ    
คล่่องให้้กัับร้้านได้้ หรืือบางเจ้้า
ขายจำำ�นวนเยอะ แต่่ขายได้้ในราคา
ต่่อหน่่วยที่่�ลดลง ก็็อาจจะช่่วยให้้

.

คุุ ณ สามารถลดต้้ น ทุุ น ต่่อจาน    
ลงไปได้้

วิิเคราะห์์ข้้อมููลเมนูู
การจััดทำำ�สูต
ู รอาหารจะช่่วยให้้ร้า้ น
ของคุุณมีีข้อ
้ มููลด้้านวััตถุุดิบ 
ิ โดย
ในหนึ่่�งเมนููประกอบด้้วยวััตถุุดิิบ
อะไรบ้้าง หรืือวััตถุุดิิบตััวไหนที่่�มีี
ราคาสููงขึ้้�น ร้้านต้้องแบกรัับต้้นทุุน
ของวััตถุุดิิบที่่�ไม่่ทำำ�กำำ�ไรอยู่่�กี่่�เมนูู
ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้� สามารถนำำ�มาใช้้
ให้้เป็็นประโยชน์์ในการบริิหารจััดการ
วััตถุุดิบ 
ิ และการหาทางออกให้้กัับ
ปััญหาวััตถุุดิิบที่่�แพงขึ้้�นได้้ เช่่น
เมนููไหนขายไม่่ดีีแบกรัับต้้นทุุนแพง
อาจลดปริิมาณการขายลง หรืือ
จััดทำำ� โปรโมชั่่� น เชีียร์์ ข ายเมนูู ที่�่

.

ต้้นทุุนต่ำำ�� เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นยอดขาย
เมนููอื่่�นๆ แทนเมนููที่่�ต้้นทุุนสููง

ปรัับเปลี่่�ยนเมนููเพื่่�อ
ทำำ�กำำ�ไร
การบอกลููกค้้าว่่าขอขึ้้�นราคา หรืือ
� งจากวััตถุุดิบ
งดขายบางเมนููเนื่่อ
ิ
แพงขึ้้�น จะทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกว่่าเป็็น
ปััญหาของร้้าน แต่่ทำำ�ไมผลัักภาระ
� วััตถุุดิบ
มาให้้ลูก
ู ค้้า ในบางครั้้�งเมื่่อ
ิ
ราคาสูู งมาก คุุณไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
ยกเลิิ ก จำำ�หน่่ ายเมนูู นั้้� น ไปเสีียทีี
� นโดยใช้้
เดีียว แต่่อาจจะปรัับเปลี่่ย
วััตถุุดิิบบางอย่่าง แล้้วนำำ�เสนอ
ใหม่่ให้้แตกต่่าง โดยขายในราคาที่่�
สููงขึ้้�นไปเลย เทคนิิคนี้้� คืือ การ
เพิ่่� มคุุณค่่าที่่�จะทำำ�ให้้ลููกค้้าอยาก
จ่่ายให้้ กัับของที่่� แพงขึ้้� น  อีีกทั้้� ง
การมีีเมนููใหม่่ๆ ยัังเป็็นการทำำ�การ

.

ตลาดให้้กลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ๆ กัับ
ร้้านอีีกด้้วย

แหล่่งที่่�มา : amarinacademy.com
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เกี่่�ยวกัับผู้้�เขีียน

“

คุุณอาสยา พิิ ทัักษ์์ศิิริิพรรณ (เชฟหมูู) เชฟรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีประสบ    

การณ์์มากมายทั้้�งด้้านอาหารและเบเกอรี่่�จาก Diplome De Cuisine
Le Cordon Bleu และอดีีตเชฟจากโรงแรม Four Seasons, Anatara
Siam, Dean & Deluca และ Gourmet Primo ก่่อนจะผัันตััวไปเป็็น
อาจารย์์สอนทำำ�อาหารและเบเกอรี่่�โรงเรีียน The V School รวมถึึง
การ ศึึกษาเพิ่่� มเติิมทางด้้านอาหารจาก Kai Ping Culinary School
โรงเรีียนแห่่งเดีียวใน ไต้้หวััน ที่่ไ� ด้้รัับการัันตีีจาก World Association
of Chefs’ Societies (WACS) และ CerialTech School of         

.

Backing Technology ปััจจุุบัันเชฟหมููเป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านเมนููอาหาร 
ของร้้าน My Backyard Farm & Bistro (Sansiri Backyard)

“

คุุณนารีีรััตน์์ มีีทา (บอม) มีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านวิิจััย

และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (กลุ่่�มอาหาร) มากว่่า 12 ปีี ด้้วยผลงานอััน     
โดดเด่่นของคุุ ณบ อม ทำำ� ให้้ เ ธอได้้ ใ บประกาศนีียบััตรด้้ า นเทคนิิ ค       
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่  จากสถาบัันอาหาร รวมทั้้�งจาก Moody         
International, Goumet Primo และสำำ�นัักงานคณะกรรมการ อาหาร

.

และยา ปััจจุุบััน คุุณบอมดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Assistant Research and
Development Manager จาก Goumet Primo
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