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เซไค โนะ ยามะจัง 

ปีกไก่ทอดจากนาโกย่า 

 

 สมยัน้ีอาหารญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมในหมู่ชาวเราเป็นอยา่งมาก อีกทั้งมีชาวญ่ีปุ่นมา

ท างานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอีกจ านวนนบัไม่ถว้น จึงมีร้านอาหารญ่ีปุ่นต่างๆ ผดุ

ข้ึนมาใหชิ้มกนัมากมาย หลายๆ แห่ง เช่น ถนนธนิยะ สุขมุวทิ เอกมยั ศรีราชา ฯลฯ มีร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นเรียงรายบรรยากาศเหมือนประเทศญ่ีปุ่น อาหารกมี็รสชาติแบบตน้ต ารับ บา้งกเ็ป็นสาขา

ของร้านดงัๆ จากญ่ีปุ่น  



 เฉกเช่นในบา้นเรา อาหารตามเมืองต่างๆ จากเหนือจรดใต ้กจ็ะมีความแตกต่าง

หลากหลายกนัไม่มากกน็อ้ย อาหารญ่ีปุ่นกเ็ช่นกนัแตกยอ่ยเป็นหลายประเภทท่ีต่างกนัไปตาม

ภูมิภาค เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โยโกฮามา โกเบ คิวชู โอกินาวา ฯลฯ บา้งกจ็  าแนกไปตาม

ประเภทอาหาร เช่น ป้ิงยา่ง ซูชิ ซาซิมิ อูดง้ ราเมง โซบะ สุก้ียาก้ี ชาบู ขา้วแกงกะหร่ี  เป็นตน้ 

กล่าวไดว้า่หาชิมไดค้รบทุกประเภท โดยไม่ตอ้งเดินทางไปญ่ีปุ่น องคก์ารส่งเสริมการคา้

ต่างประเทศของญ่ีปุ่น หรือเจโทร เปิดเผยวา่ปัจจุบนัจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่นในไทยมีอยู่

ประมาณ 2,713 ร้าน เรียกไดว้า่ทัว่ทุกหวัระแหง 

 

 

 ร้าน เซไค โนะ ยามะจงั เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นจากเมืองนาโกยา่ เป็นร้านอาหารสไตล ์

Izakaya (ร้านด่ืมกินมีบรรยากาศสบายๆ ส าหรับสังสรรคห์ลงัเลิกงาน อาหารส่วนใหญ่จะเป็น

จ าพวกกบัแกลม้ ขายเหลา้สาเก และเบียร์เป็นหลกั กล่าวคือ Izakaya เร่ิมจากร้านขายเหลา้สาเก

นัง่ด่ืมกิน มีกบัแกลม้เป็นส่วนประกอบ คลา้ยกบัผบั หรือร้าน Bistro ของฝร่ัง) ปัจจุบนัมีสาขาใน

ญ่ีปุ่น 65 สาขา ฮ่องกง 1 สาขา ไตห้วนั 1 สาขา ประเทศไทย 2 สาขา  



 

ตัวการ์ตูนของนาย Yamamoto 

 ร้าน เซไค โนะ ยามะจัง น้ี แรกเร่ิมเดิมทีเปิดเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ ท่ีเมืองนาโกยา่ และเมืองชิน

ซาเกะ โดย Mr. Shigeo Yamamoto เป็นอดีตนายทหารกองทพัญ่ีปุ่น อาศยัเป็นคนมีฝีมือการ

ท าอาหาร จึงผนัตวัเองมาเปิดร้านอาหารเลก็ๆ ขนาด 14 ท่ีนัง่ กบัพ่อแม่ เปิดร้านยากิโตริ (ไก่

เสียบไมย้า่ง) ดว้ยรสชาติท่ีอร่อย มีบริการท่ีถูกใจลูกคา้จ านวนมาก จึงตอ้งขยายสาขา จนในท่ีสุด

ตอ้งตั้งแบรนด ์Sekai no Yamachan มีสัญญลกัษณ์เป็นตวัการ์ตูนของนาย Yamamoto จนเป็นท่ี

จดจ าติดตาตรึงใจลูกคา้มาจนทุกวนัน้ี   

 

ปีกไก่ทอดยามะจงัรสต้นต ารับ 



 Maboroshino Tebasaki ปีกไก่ทอดตน้ต ารับจากนาโกยา่ จานชูโรงของร้าน มีความกรอบ

อร่อยอนัน่ามหศัจรรย ์ปีกไก่ท่อนกลางหมกัซอสสูตรเฉพาะของร้าน มีรสเผด็เลก็นอ้ย เขา้กนัได้

ดีกบัเคร่ืองด่ืมต่างๆ วธีิกินใหถู้กวธีิคือใหห้กัปีกส่วนปลาย แลว้เอาปีกกลางนั้นเขา้ปากรูดกระดูก

ไก่ออกมาเป็น 2 แท่ง ท่ีซองตะเกียบจะมีการ์ตูนสอนวธีิกิน  

 

ปีกส่วนปลายเขา้กนัไดดี้เม่ือเอามาแทะแกลม้เบียร์  

 

สลดัยามะจงั 

 สลดัจานน้ีตั้งช่ือตามช่ือเจา้ของร้าน เป็นสลดัผดัผกัรวมมิตรหลายชนิด มีน ้าสลดัมิโซะ 

(เตา้เจ้ียวบด) ราดอยูซี่กหน่ึง อีกคร่ึงราดน ้าสลดัมายองเนส พร้อมกบัมนับด ความสดกรอบของ

ผกัสลดักบัรสเขม้ของน ้าสลดัช่วยขบัรส  



 

ชีสทอด 

 ใชชี้สมอสซาเรลล่า (Mozzarella) หัน่เต๋าเสียบไม ้ชุบแป้งทอดเป็นค า ชีสน้ีมีความ

เหนียวหนืดในตวัเอง มีรสความเคม็และมนั เค้ียวสนุก ท าใหเ้ปลืองเบียร์ 

 

มะเขือม่วงผดัหมูกบัซอสมิโซะ 

 เมนูธรรมดาๆ ผดัใหม้ะเขือน่ิม ปรุงรสซีอ๊ิวโชย ุมีรสหวานแซมติดปลายล้ิน แต่งหนา้

ดว้ยตน้หอมซอยและโรยงาขาวเพิ่มความหอม เป็นความอร่อยแบบเรียบง่าย 



 

กยุฉ่ายผดัไข่กบัซอสกระเทียมพริกแดง 

  ผกักยุฉ่ายแสนธรรมดา หัน่ยาวผดักบัไข่และซีอ๊ิว เหมือนอาหารบา้นทัว่ไป เม่ือผดัจาก

ฝีมือเชฟระดบัภตัตาคารรสชาติจึงไม่ธรรมดา คีบเขา้ปากกนัเพลิดเพลิน 

 

กมิจหิม้อร้อน 

 ญ่ีปุ่นกมี็กิมจิ หากแต่กิมจิญ่ีปุ่นรสจะนุ่มนวลไม่เผด็ร้อนเหมือนของเกาหลี เม่ือตม้กบัผกั

และเตา้หูเ้สิร์ฟมาในกระทะร้อน ตกัซดแกเ้ล่ียนจากของทอด หากเติมรสเปร้ียวอีกหน่อย จะ

ใกลเ้คียงกบัแกงส้มของบา้นเรา  



 

ข้าวผดัยามะจงั 

 ใชข้า้วญ่ีปุ่นเมด็สั้น (Japonica) ท่ีเหนียวแฉะเลก็นอ้ย ผดัดว้ยไฟแรงจนโชยกล่ินไหมจ้าก

กระทะ เคลา้กบัไข่ มีเส้นขิงดองแนมมาขา้งจาน ยอมรับวา่เป็นขิงดองท่ีอร่อยท่ีสุดเท่าท่ีเคยกิน 

เขา้กบัขา้วผดัเป็นป่ีเป็นขลุ่ย  

 

มนัหวานญี่ปุ่ นและไอศกรีมนมสด 

ไอศกรีมนมสดสูตรของร้าน ตกัเขา้ปากจะไดค้วามหอมเป็นธรรมชาติของนม ตามดว้ย

มนัหวานญ่ีปุ่นตม้ท่ีเขา้กนัไดดี้  



 

พนัซ์ผลไม้และโซดาน า้เขยีว (คอกเทลไร้แอลกอฮอลล)์ 

 ส าหรับผูไ้ม่ด่ืมแอลกอฮอล ์พนัชผ์ลไมสู้ตรประจ าร้านรสคมคาย ทั้งหอมทั้งช่ืนใจ 

นอกจากนั้นยงัมีเหลา้สาเกนานาชนิด เบียร์สดอนัหลากหลาย ส าหรับวงสนทนาไดเ้สพเป็นสุรา

ฮะก้ึน   

 



พบักระดาษ 

 คนญ่ีปุ่นจะเช่ียวชาญในผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบักระดาษ ทุกโต๊ะจะวางแผน่กระดาษพิมพล์าย

เป็นของเล่นใหพ้บัตามระหวา่งรออาหาร จะไดเ้ป็นท่ีวางตะเกียบน่ารัก 

 

เซไค โนะ ยามะจัง 

สาขาซอยธนิยะ 

ชั้น 1 อาคาร YSK (ตรงกนัขา้มกบัสีลมพลาซ่า)  

ถนนสีลม แขวงสุริวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

โทร. 02-6328338 

จนัทร์-ศุกร์ เปิด 11.30น.-14.00น. และ 17.30 น.-01.00 น.  

เสาร์-อาทิตย ์เปิด 17.30 น. ปิด 01.00 น. 

 



สาขา สุขุมวทิ 

โครงการเดอะแมนเนอร์ ซอยสุขมุวทิ 39 (พร้อมพงษ)์  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

โทร. 061-647-3778, 02-662-5541 

จนัทร์-ศุกร์ เปิด 17.30- 24.30 น. 

เสาร์-อาทิตย ์เปิด 11.30 น.- 24.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


