
 

 
      

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
กรุงเทพฯ, 6 ธนัวาคม 2560 

 
ร้านอาหาร 17 แห่งคว้ารางวลัดาวมิชลิน 

ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด ์กรงุเทพฯ’ ฉบบัปฐมฤกษ์ 
โดยในจ านวนน้ีมีร้านอาหารริมทาง 1 แห่งรวมอยู่ด้วย 

 
มชิลนิ เปิดตวัคูม่อืแนะน ารา้นอาหารและทีพ่กั ‘มิชลิน ไกด ์กรุงเทพฯ’ หรอื MICHELIN Guide 
Bangkok เล่มแรก โดยมรี้านอาหารผ่านการคดัเลือกรวมทัง้สิ้น 98 ร้าน คู่มอืเล่มนี้สะท้อนให้
เหน็ภาพของกรุงเทพฯ ในแงมุ่มของความเป็นเมอืงแห่งอาหารนานาชาติทีย่งัคงรกัษารากเหง้า
และอตัลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจาก  
ทัว่โลก 
 
ไมเคิล เอลลิส (Michael Ellis) ผู้อ านวยการฝ่ายจดัท าคู่มอื ‘มชิลิน ไกด์’ ทัว่โลก เปิดเผยว่า 
“การจดัท าคู่มอื มชิลิน ไกด์ กรุงเทพฯ ฉบบัปฐมฤกษ์ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของมหานครแห่งนี้  เป็นความภาคภูมิใจของเรา  ทีมผู้ตรวจสอบมิชลินต่างประทับใจใน
บรรยากาศทีเ่ตม็ไปด้วยชวีติชวีาของแวดวงอาหารในกรุงเทพฯ โดยไมเ่พยีงมรีา้นอาหารใหม่ๆ 

เกดิขึ้นมากมายและมรีา้นอาหารรมิทางทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ แต่ยงัมคีวามหลากหลายในการน าเสนออาหารไทยมาในรปูแบบต่างๆ”  
 
ในคู่มอื ‘มชิลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นฉบบัปฐมฤกษ์นี้ มรี้านอาหารที่ผ่านการคดัสรรให้ได้รบัรางวลั 2 ดาวมิ
ชลิน จ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน Gaggan (กากัน้( ซึ่ง ‘กากัน้ อนันต์ ’ (Gaggan Anand) เชฟเจ้าของร้านเป็นผู้เนรมิตและ
น าเสนออาหารอนิเดียในมติิที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็น แต่ละเมนูล้วนมเีอกลักษณ์โดดเด่นและแปลกใหม่สร้างสรรค์ ทว่าลงตัว 
ทัง้เนื้อสมัผสั รสชาติ และระดับของเครื่องเทศที่พอดี, Le Normandie (เลอ นอร์มงัดี( รา้นอาหารซึ่งเปิดให้บรกิารในโรงแรม
แมนดารนิ โอเรยีนเตล็ มาตัง้แต่ปี 2501 โดยน าเสนออาหารฝรัง่เศสชัน้สงูทีป่รุงขึ้นอยา่งลงตัวด้วยวตัถุดิบชัน้ยอด เทคนิคขัน้สูง 
ตลอดจนความกลมกลืนของรสชาตแิละรสสมัผสั และรา้น Mezzaluna (เมซซาลูน่า) ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 65 ของโรงแรมเลอบวั โดย
ทมีเชฟยอดฝีมอืรงัสรรคอ์าหารสไตล์ยุโรปทีม่กีลิน่อายความเป็นญีปุ่่น โดยน าเสนอเป็นเซตเมนูให้เลอืกทัง้แบบ 5 และ 7 คอรส์ 
 
นอกจากนี้ ยงัมรีา้นอาหาร 14 ร้านได้รบัรางวลั 1 ดาวมชิลิน โดย 7 รา้นในจ านวนนี้เป็นรา้นอาหารไทยจากฝีมอืการปรุงของ
เชฟชาวไทย สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาหารในท้องถิ่นได้อย่างดี อาทิ ร้าน ชิม บาย สยาม วิสดอม (Chim by Siam 
Wisdom( ซึง่น าเสนอส ารบัไทยที่ผสานความโบราณและความทนัสมยั ตลอดจนความเป็นไทยและเทศ เขา้ด้วยกนัได้อยา่งลงตัว
, รา้น โบ.ลาน, รา้น เสน่ห์จนัทร ์ทีน่ าเสนออาหารไทยต้นต ารบัและเมนูทีห่าทานยาก อาท ิแกงรญัจวน และรา้น สระบวั บาย 
กิน กิน (Sra Bua by Kiin Kiin) ซึง่เชฟปรุงอาหารโดยยงัคงรกัษาความเป็นไทยในรสชาติและวตัถุดบิ แต่มกีารตคีวามใหม่และ
รงัสรรค์ให้กลายเป็นอาหารสุดครเีอทที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว  นอกจากนี้ ยงัมรีา้นอาหารรมิทางได้รางวลั 1 ดาวมชิลนิอยู่ 1 
รา้นด้วย นัน่คอื รา้น เจไ๊ฝ ทีเ่ชฟเจา้ของรา้นปรุงอาหารด้วยเตาถ่านในครวัเปิดขนาดเลก็ โดยสบืทอดกจิการที่รุน่พอ่ได้รเิริม่ขึ้น
เมือ่ 70 ปีก่อนและโชวฝี์มอืระดบัต านานด้วยการปรุงเมนูเดด็อยา่งไขเ่จยีวป ูปผูดัผงกะหรี ่และโจ๊กแห้ง 
ส าห รับ ร้าน อ าห ารน าน าชาติที่ ผ่ า น ก า รคัด ส รร จ าก คู่ มื อ  ‘มิชลิ น  ไกด์  ก รุง เท พ ฯ ’ ให้ ได้ รับ รา งวัล  1  ด า ว 
มชิลิน ได้แก่ Ginza Sushi Ichi (กินซ่า ซูช ิอชิ)ิ ร้านซูชริะดับพรเีมยีมที่ใช้วตัถุดิบสัง่ตรงมาจากตลาดในกรุงโตเกียวทุกวนั , 
Sühring (เ ซื อ ริ่ ง ) ร้ า น อ า ห า ร ที่ เ ช ฟ ส อ ง พี่ น้ อ ง  ‘ม า ธิ อั ส ’ ( Mathias) แ ล ะ  ‘โ ธ มั ส  
เซือริง่’ (Thomas Sühring) พิถีพถิันรงัสรรค์เมนูอาหารเยอรมันสไตล์โมเดิร์นในแบบฉบับของตนเองที่โชว์ทัง้ลูกเล่น ความ
คลาสสกิ และความใส่ใจในการปรุง  รวมถงึร้าน L’Atelier de Joël Robuchon (ลัตเตอลเิยร ์เดอ โจเอล โรบูชง(, J’AIME by 



 

 
      

 

Jean-Michel Lorain (แฌม บาย ฌอง-มเิชล โลรองต์), Elements (เอเลเมนท์) และ Savelberg (ซาเวล
เบริก์) ซึง่ล้วนเป็นรา้นทีน่ าเสนออาหารฝรัง่เศสรว่มสมยั 

 
ในส่วนของรางวัลยอดนิยมในหมู่เชฟและร้านอาหารอย่างรางวัล ‘บบิ กูร์มองด์’ (Bib Gourmand( ซึ่งมอบ
ให้กบัร้านอาหารที่น าเสนออาหารคุณภาพในราคาคุม้คา่ไมเ่กนิ 1,000 บาท มรี้านอาหารได้รบัรางวลัประเภทนี้

จ านวนทัง้สิน้ 35 ร้าน โดยทมีผูต้รวจสอบมชิลนิได้ออกตระเวนคน้หาอาหารอรอ่ยหลากหลายประเภทเพื่อมอบ
รางวลันี้ให้ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรมิทางอย่างร้าน บ้านใหญ่ผดัไทย หนึ่งในรา้นผดัไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ 

หรือ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่สวนมะลิ ร้านก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ที่เสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้าติดใจมายาวนาน  ไปจนถึง
รา้นอาหารเก่าแก่ทีน่ าเสนออาหารไทยรสอรอ่ย อาท ิรา้น เจโ๊อว ทีน่ าเสนออาหารไทยและอาหารทะเลสไตล์พืน้บา้น

ในบรรยากาศสบายๆ เรยีบงา่ย โดยมกัจะมลีูกค้าต่อควิรอหน้าร้านเป็นแถวยาวเหยยีดแทบทุกวนั  นอกจากนี้ยงัมี
รา้นอาหารประเภทอืน่ทีไ่ด้รบัรางวลั ‘บบิ กูร์มองด์’ ด้วย อาทิ บา้นใน รา้นอาหารในบรรยากาศบา้นไมท้รงไทยโบราณ

ที่งดงามล้อมรอบด้วยสวนสวยร่มรื่น ซึ่งให้บริการอาหารไทยต้นต ารับรสชาติกลมกล่อม  และร้าน  Soul Food 
Mahanakorn (โซล ฟู้ด มหานคร) ทีน่ าเสนออาหารไทยสไตล์โมเดริน์ 

 
ที่น่าสนใจก็คอืคูม่อื ‘มชิลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ฉบบัปฐมฤกษ์นี้ได้คดัเลอืกร้านอาหารรมิทางจ านวนถึง 28 ร้านลงตีพมิพ์ในเล่ม 
สะท้อนให้เห็นถงึความหลากหลายทีน่่าประทบัใจของร้านอาหารรมิทางในกรุงเทพฯ ...มหานครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของนักเดนิทางจากทัว่โลก 
 
ผูส้นใจสามารถคลกิดูข้อมูลรายชื่อร้านอาหารทัง้หมดที่ได้รบัคดัสรรและจดัอนัดับอยู่ในคู่มอื ‘มชิลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจ าปี 
2561 ได้ทางเวบ็ไซต์ www.guide.michelin.com โดยสามารถเลอืกให้แสดงผลได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 
จ านวนรา้นอาหารทีไ่ด้รบัคดัเลอืกและจดัอนัดบัในคูม่อื ‘มชิลนิ ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 
✓ รา้นอาหาร 2 ดาวมชิลนิ จ านวน 3 รา้น 
✓ รา้นอาหาร 1 ดาวมชิลนิ จ านวน 14 รา้น 
✓ รา้นอาหารรางวลั ‘บบิ กูรม์องด์’ จ านวน 35 รา้น 

 
รูปทัง้หมดในงานแถลงข่าวและงานกาล่าดินเนอร ์สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี https://goo.gl/VWz9JL 
 
 
เก่ียวกบัคู่มือแนะน าร้านอาหารและท่ีพกั ‘มิชลิน ไกด’์ 
ปัจจุบนั คู่มอื ‘มชิลนิ ไกด’์ คดัสรรรา้นอาหารและที่พกัที่ดทีี่สุดครอบคลุม 28 ประเทศทัว่โลก โดยท าหน้าที่เป็นเสมอืนเวทนี าเสนออาหารคุณภาพ 
เยี่ยมจากทัว่โลกที่ช่วยเผยใหเ้หน็ถงึสสีนัความมชีีวิตชวีาของแวดวงอาหารในแต่ละประเทศ ทัง้ยงัช่วยใหผู้อ้่านไดท้ราบถงึแนวโน้มเกี่ยวกบัการท า 
อาหารและรูจ้กัเชฟหน้าใหม่ๆ การมอบรางวลัในแต่ละปีใหก้บัรา้นอาหารถือเป็นการส่งเสรมิศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการรงัสรรคอ์าหารทัว่โลก ทัง้ยงั
เป็นการสรา้งชื่อเสยีงดงึดูดนกัท่องเที่ยวใหไ้ปเยอืนเมอืงและประเทศที่รา้นอาหารตัง้อยู่  กระบวนการคดัสรรที่เขม้งวดและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมบรกิาร ท าให ้‘มชิลนิ ไกด’์ มบีทบาทส าคญัในการรงัสรรคป์ระสบการณ์พเิศษสุดใหก้บัลูกคา้ดว้ยบรกิารที่ไดคุ้ณภาพอย่างแทจ้รงิ 
 
คู่มือ ‘มิชลนิ ไกด์’ แต่ละฉบบัมีให้เลือกทัง้ฉบบัพิมพ์เป็นเล่มและในรูปแบบดิจิตอล  โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงขอ้มูลผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ซึ่งรองรบัระบบปฏบิตักิารน าร่องตามลกัษณะการใช้งานของผูใ้ชแ้ต่ละบุคคล (Navigation Capabilities) และบรกิารนัดหมายเขา้รบับรกิาร
ผ่านระบบออนไลน์ (On-line Booking Service) 
 
การจดัท าคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ เป็นช่องทางหน่ึงที่ช่วยให้กลุ่มมิชลินสามารถส่งเสริมและสนับสนุนนักท่องเที่ยวหลายล้านคนให้ได้สัมผสักับ
ประสบการณ์ดา้นการสญัจรที่แตกต่างไม่เหมอืนใคร 
 

 

http://www.guide.michelin.com/
https://goo.gl/VWz9JL


 

 
      

 

ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ: 
สุนิสา พลสทิธิ ์(จูบี(้  
โทร. 087 690 1620 

อเีมล ์sp@deliveringasia.com  
 

 
 

 
:: ผู้สนับสนุนการจดัท าคู่มือแนะน าร้านอาหารและท่ีพกั ‘มิชลิน ไกด ์กรงุเทพฯ’ :: 
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