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จกัรพงษ์ไพรเวทไดนิง่เป็นส่วนหนึง่ของจกัรพงษ์วลิล่า บตูกิ
โฮเตล็ทีไ่ด้รับรางวลัการันตมีากมาย ตัง้อยูใ่นอาณาบริเวณเดยีวกนั
กบัวงัจกัรพงษ์ทีย่งัคงโดดเด่นเป็นสง่า งดงามด้วยคณุค่าทาง
สถาปัตยกรรมและรายละเอยีดการใช้ชวีติของผูค้นในร้ัวในวงั

นอกจากต�าหนกัใหญ่ทีร่ายล้อมไปด้วยสวนสวยและหมู่
เรือนไทยอนัเป็นทีพั่กของบตูกิโฮเตล็แห่งนีจ้ะให้บรรยากาศ 
ย้อนยคุชวนฝันแล้ว รสชาตอิาหารกเ็ป็นส่ิงทีพ่ลาดไม่ได้ ต�ารับของ
จกัรพงษ์วลิล่าเร่ิมตัง้แต่การคดัสรรเคร่ืองปรุง ปรุงตามต้นต�ารับ 
ละเมยีดในการตกแต่งหน้าตาอาหารจนเป็นทีย่อมรับ และด้วยเหตุ
ทีจ่�านวนโต๊ะมจี�ากดัจงึต้องจองล่วงหน้าเท่านัน้ถงึจะสามารถเข้า
มาชมิรสชาตแิละบรรยากาศอนัแสนพิเศษนีไ้ด้ ทัง้ร้านอาหารและ
บตูกิโฮเตล็ริมน�า้แห่งนีจ้งึเป็นอกีส่วนหนึง่ทีถ่่ายทอดเร่ืองราวของ
จกัรพงษ์วลิล่าจากอดตีสู่ปัจจบุนั

“จกัรพงษ์วลิล่าสร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2451 เพ่ือเป็นทีป่ระทบั 
ส่วนพระองค์ทีใ่กล้พระบรมมหาราชวงั ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา 
เป็นสถานทีซ่ึง่สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนาถ  

กรมหลวงพิษณโุลกประชานาถใช้เป็นท่ีเปลีย่นเครือ่งทรงก่อน 
เสดจ็เข้าร่วมงานพระราชพธีิในพระบรมมหาราชวัง หรอืเป็นสถานท่ี 
ทีใ่ห้พระองค์และชายาชาวรสัเซยี เอกาเทรนิา เดนิตสกายา หรอื
หม่อมคทัริน (แคทยา) ใช้เป็นท่ีพกัผ่อนอริยิาบถและล่องเรอืใน
แม่น�า้” ม.ร.ว.นริศรา จกัรพงษ์ได้กล่าวไว้ในค�าน�าของต�าราอาหาร 
ต�ารับริมน�า้ อาหารไทย ณ จกัรพงษ์วิลล่า 

เมนอูาหารของจกัรพงษ์วิลล่าเน้นท่ีอาหารภาคกลางเป็นหลกั 
หลายเมนเูป็นสูตรเก่าแก่ทีห่ารบัประทานได้ไม่ง่ายนัก บางเมนู 
แม้จะเป็นเมนทูัว่ไปทว่าใส่รายละเอยีดการปรงุแบบดัง้เดมิได้อย่าง
ครบถ้วน อย่างเช่นของว่างท่ีเสร์ิฟพอดคี�าอย่างม้าฮ่อ ล่าเตยีง 
ค้างคาวทอง หรือย�าทวายทีใ่ส่ผกัหลากหลายชนิดปรงุให้เข้ากนั 
ดว้ยเคร่ืองแกง แม้แต่แกงจืดน่องลายท่ีใช้สบัปะรดเป็นตวัชูรสให้
กบัน�า้ซปุ หรือของหวานทีต่บท้ายม้ืออร่อยด้วยความสดช่ืนอย่าง 
ส้มลอยแก้ว หลังจากได้ล้ิมรสอาหารไทยท่ีจักรพงษ์วิลล่าแล้ว  
ต�ารับอาหารเล่มนีย้งัช่วยให้ผูท่ี้ช่ืนชอบการปรงุอาหารได้รูจั้กกบั
อาหารไทยแท้ได้อย่างลึกซึง้ขึน้อกีด้วย

หวานใจไทยแลนด์ แม้ว่าทกุวนันีเ้มนขูนมหวาน
จากต่างประเทศจะทยอยเข้ามาเรือ่ยๆ ทว่ารสของหวานแบบไทย  ๆ
นีแ่หละท่ีถกูปากคนไทยเป็นทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นโอเลีย้ง กาแฟเยน็ หรือ
แตงไทยน�า้กะท ิเครือ่งดืม่และขนมหวานเหล่านีแ้ค่ได้ยินช่ือก็ให้รู้สึก
สดชืน่ จนอาจจะเรยีกได้ว่าเป็นคอมฟอร์ตฟูด้แบบไทย

SiameSe 
Sweetheart

แอลฉบบันีจ้งึเต็มไปด้วยสหีวาน ความสนกุ 
และความอบอุน่ด้วยรสชาตแิบบไทยๆ ทัง้ยงัได้
ตัก๊-สิริวธ ูรักษาเกยีรติจาก Cakelicious มาช่วย
สร้างสรรค์เมนไูด้อย่างสนกุสนาน Cakelicious 
โดดเด่นทีก่ารใช้น�า้ตาลป้ันตกแต่งตามแต่
จนิตนาการ และโปรเจก็ต์ล่าสดุของตัก๊คอืเปิด
คลาสสอนท�าอาหารชือ่ The One Pan Chef 
ประเดิมด้วยการสอนเมน ูBreakfast in Bed 

ต๊ักใช้เวลาไม่นานในการสร้างสรรค์เมนู
หวานใจไทยแลนด์นี ้“เคลด็ลบัของการคดิเมนู
เซตนีค้อืต้องท�าให้ขนมหวานได้รสชาตแิบบ
ไทยแท้จริงๆ” เร่ิมต้นด้วยการออกไปซือ้กาแฟ
รสโบราณ โอเลีย้ง หรือน�า้กะทแิตงไทย เมือ่ท�า
เสรจ็แล้ว ถงึแม้ว่าจะได้รปูทรงหรอืเทก็ซ์เจอร์
แบบขนมฝร่ังทว่ารสชาตคิวามหอมหวานยงัคง
เป็นแบบไทยๆ เหมาะส�าหรบัจดัเตรยีมปาร์ตี้ 
ทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการ

พานาคอตต้าชาเยน็ กบัซอสนมเยน็
INGREDIENTS
เจลาตนิ  3      แผ่น
ชานม  250   มิลลลิติร
ดบัเบลิครมี  250   มิลลลิติร

HOW TO
1 น�าเจลาตนิมาแช่น�า้เยน็พอนิม่
2 ต้มครมีและชานมให้พอมีฟองและเดอืดนดิๆ  
แล้วจงึน�าเจลาตินใส่ลงไป คนพอเจลาตนิละลาย
3 น�าไปใส่พมิพ์ตามต้องการ จากนัน้จงึน�าแช่ 
ตูเ้ยน็ช่องธรรมดาทิง้ไว้ 5-6 ชัว่โมง พอเซตตวั
แล้วจงึน�าออกจากพมิพ์

INGREDIENTS ซอสนมเยน็
น�า้ตาล  175   กรัม
นม  175   กรัม
น�า้แดงเฮลซ์บลบูอย  (ตามชอบใจ)
แป้งกวนไส้       4      ช้อนโต๊ะ

HOW TO ซอสนมเยน็
1 น�านมมาผสมกับน�า้แดงจนได้นมเยน็ตามชอบ
2 น�านมเยน็ขึน้ต้ังไฟ ใส่แป้งกวนไส้ลงไป กวน
ให้พอจบัตวัเป็นเนือ้เดียวแต่อย่าให้ข้นมากไป 
ยกลงจากเตา
NOTE  1 สตูรได้พานาคอตต้า 4-6 ถ้วย

คัปเค้กวานิลลา
INGREDIENTS
เนย  120  กรัม
น�า้ตาล  3/4   ถ้วย (ตกัแบ่งไว้ 2 ช้อนโต๊ะ )
ไข่แดง  2  ฟอง
กล่ินวานลิลา  2  ช้อนชา
แป้งเค้ก  1  ถ้วย
ผงฟ ู 2  ช้อนชา
เกลือ  1/2  ช้อนชา
นม  1/2  ถ้วย
ไข่ขาว  2   ฟอง
ครีม  1/4  ถ้วย

HOW TO
1 ตเีนยด้วยหวัตแีบบใบไม้ความเร็วปานกลาง 
จนเนือ้เนยีน จากนัน้จงึใส่น�า้ตาลลงไปตจีน 
ข้ึนฟขูาว 15-20 นาที
2 ใส่ไข่แดงลงไปทลีะฟองคนจนเข้ากนั  
ใส่กล่ินวานลิลาลงไป
3 ร่อนแป้ง ผงฟ ูเกลือรวมกนัทลีะคร่ึงส่วน  
ผสมกบันมคร่ึงส่วนจนจบ แล้วพักไว้
4 ตไีข่ขาวด้วยหวัตแีบบตะกร้อจนข้ึนฟอง  
ใส่น�า้ตาลลงไปแล้วตต่ีอจนตัง้ยอดอ่อน
5 น�าส่วนผสมไข่ขาวมาผสมกบัส่วนผสมแรก
ด้วยพายยางจนเนือ้เนยีนเข้าด้วยกนั
NOTE  อบด้วยไฟ 180 องศาเซลเซยีส เค้กก้อน
อบไฟล่าง 10 นาท ีพัดลมล่าง 10-15 นาทจีนสุก

ฟรอสติง้วานลิลาน�า้อญัชนั
INGREDIENTS
น�า้ตาลทรายแดง  3/4   ถ้วย
เนยเคม็  220   กรัม
น�า้อญัชนั  2   ช้อนชา
วานลิลา  1/2   ช้อนชา

HOW TO
1 ตเีนยด้วยหวัตแีบบตะกร้อจนข้ึนฟ ูใส่น�า้ตาล- 
ทรายแดงลงไปแล้วตต่ีอจนข้ึนฟสีูขาว 
2 น�าน�า้อญัชนัทีก่รองแล้วค่อยๆเทลงไป 
และเตมิกล่ินวานลิลาลงไป ตใีห้เข้ากนั 
NOTE  1 สูตรได้คปัเค้กชิน้ใหญ่ 10-12 ชิน้



เค้กชอ็กโกแลตวุน้กาแฟ
INGREDIENTS ตัวเค้ก
เค้กโกโก้ (ชอ็กโกแลต)  3      ปอนด์
เนย  180      กรมั
น�า้ตาล  1.5      ถ้วย
ไข่  3      ฟอง
กลิน่วานิลลา  1      ช้อนชา
ผงโกโก้  1/2  ถ้วย
น�า้ร้อน  1/3  ถ้วย
นม  1/2  ถ้วย
แป้งเค้ก  1 1/2  ถ้วย
โซดา  1/2  ถ้วย
เกลอื  1/2  ช้อนชา

HOW TO
1 ตเีนยให้นิม่โดยใช้หวัตีแบบใบไม้ จากนัน้
ค่อยๆใส่น�า้ตาลลงไป ตีจนขึน้ฟเูป็น 2 เท่า  
ใช้เวลาตีประมาณ 10-15 นาที
2 ค่อยๆใส่ไข่ลงไปทลีะฟอง ตใีห้เข้ากนั
3 ต้มน�า้ละลายผงโกโก้ และใส่นมลงไปผสมด้วย
4 ร่อนแป้ง โซดา เกลอืแล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
จากนัน้เทใส่หม้อตีทลีะส่วนสลบักบันมทีผ่สม
โกโก้แล้วจนหมด 
NOTE  ใช้ไฟในการอบ 180 องศาเซลเซยีส  
เค้กปอนด์อบไฟล่าง 10-20 นาท ีและ 
ใช้ไฟพดัลมล่างต่ออกี 10 นาทจีนสกุ

INGREDIENTS วุน้กาแฟ
ผงวุน้  1  ช้อนโต๊ะ
น�า้เปล่า  3  ถ้วย
กาแฟผงส�าเร็จรูป  3  ช้อนชา (ส�าหรบั 
ผูช้อบรสกาแฟแบบเบาๆ)
กาแฟ  2  ช้อนโต๊ะ (ส�าหรับคอกาแฟ)
น�า้ตาลทราย  1  ถ้วย
น�า้อุน่ส�าหรับผสมกาแฟ  1/4  ถ้วย

HOW TO
1 ผสมผงกาแฟกับน�า้ร้อนให้กาแฟละลาย  
แล้วพกัไว้
2 น�าส่วนผสมทกุอย่างรวมทัง้กาแฟทีช่ง 
แล้วใส่ลงในหม้อ ต้ังไฟปานกลาง หมัน่คนด้วย
ตะกร้อมอืประมาณ 10 นาท ีเพือ่ให้มัน่ใจว่าวุน้
ละลายได้ดี ในส่วนนีเ้ราปล่อยให้ส่วนผสมเดอืด
3 จากนัน้ปล่อยให้วุน้เซตตัวทีอ่ณุหภมูห้ิอง
ประมาณ 10-15 นาท ีแล้วน�าเข้าตูเ้ยน็ เวลาตดั
ให้คว�า่พมิพ์ลงแล้วน�าวุน้ออกจากพมิพ์ ตดัตาม
ลวดลายทีต้่องการ
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เค้กลอดช่องแตงไทย
INGREDIENTS ตัวเค้ก
น�า้     160       มลิลลิติร
น�า้ตาล  160      กรัม (แบ่งคร่ึงเป็น 2 ส่วน)
แป้งเค้ก  200       กรมั
ผงฟ ู    2      ช้อนชา
เกลอื  1 1/2  ช้อนชา
ไข่แดง  7      ฟอง
น�า้มนัดอกทานตะวนั  100      มลิลลิติร
ไข่ขาว  7      ฟอง

HOW TO
1 น�าน�า้กบัน�า้ตาลคร่ึงแรกมาตจีนละลายด้วย
เครือ่งตหีวัตะกร้อ
2 ร่อนแป้งเค้ก ผงฟ ูเกลอืเข้าด้วยกนั แล้ว 
น�าไปใส่ในส่วนผสมที ่1 
3 จากนัน้ค่อยๆใส่ไข่แดงลงไปทลีะฟอง ตใีห้ 
เข้ากนั แล้วจงึค่อยๆเทน�า้มันดอกทานตะวนั 
ลงไปทลีะนดิ ตีไปเร่ือยๆจนน�า้มนัเข้าเป็น 
เนือ้เดยีวกับเนือ้เค้ก
4 ตไีข่ขาวและน�า้ตาลส่วนทีเ่หลอืให้ตัง้ยอดอ่อน
แล้วน�าไปผสมกบัส่วนผสมแรก ตะล่อมไข่ขาว
ให้เนยีนเข้ากบัเนือ้เค้ก
NOTE  ใช้ไฟในการอบ 150 องศาเซลเซยีส 
ส�าหรบัเค้กก้อนอบไฟบน-ล่าง 20 นาท ีจากนัน้
เปลีย่นเป็นไฟพดัลมล่าง 10-15 นาที

มสูน�า้กะทิ
INGREDIENTS 
กะท ิ 160         มลิลลิติร
นมจดื  100      มิลลลิติร
ไข่แดง  6      ฟอง
น�า้ตาลทราย  1      ช้อนโต๊ะ
น�า้ตาลป๊ีบ  1      ช้อนโต๊ะ
เกลอื  1      หยบิมอื
แผ่นเจลาติน  4      แผ่น
วปิป้ิงครมี  240      มิลลลิติร
ไข่ขาว  2         ฟอง
ลอดช่องใบเตย  100         กรมั
น�า้กะทลิอดช่อง (ตามต้องการ)

HOW TO
1 น�ากะทแิละนมจดืใส่หม้อ น�าขึน้ตัง้ไฟพอร้อน
2 ตไีข่แดง น�า้ตาลทราย และน�า้ตาลป๊ีบในชาม
ผสมให้เป็นสเีหลอืงนวล แล้วน�ากะทกิบันมจดื 
ทีต้่มไว้แล้วค่อยๆเทลงไปทลีะนดิ ไม่เช่นนัน้ 
ไข่จะสกุและกลายเป็นไข่กวน
3 น�าส่วนผสมทีไ่ด้ขึน้ต้ังไฟแต่ให้คนตลอดเวลา
จนส่วนผสมข้นแต่ไม่เดือด
4 ใส่แผ่นเจลาตนิทีแ่ช่น�า้จนนุม่ลงไปในส่วนผสม 
คนให้เจลาตินละลาย ยกลงจากเตา พกัไว้ให้เยน็
5 น�าวปิป้ิงครีมมาตีให้ขึน้ฟแูล้วน�าไปผสมกบั
ส่วนผสมในข้อ 4. โดยการตะล่อมจนส่วนผสม
เข้ากนัเป็นเนือ้เดียว (ในระหว่างท�าการผสมมสู
ต้องใช้น�า้แขง็รองอยูด้่านล่างเสมอ)
6 ตไีข่ขาวให้ต้ังยอดอ่อนๆแล้วตะล่อมเข้าไป 
ในส่วนผสม
7 เทส่วนผสมเข้าแม่พมิพ์วงกลมทรงสงูที่
เป็นกระดาษพลาสติกให้เต็ม น�าเข้าตูเ้ยน็ทิง้ไว้
ประมาณ 2 ชัว่โมง หรือจนกระทัง่เซตตวั  
เมือ่เซตตวัแล้วลอกกระดาษพลาสตกิออก  
จดัใส่จานเสิร์ฟ
NOTE  น�าน�า้กะทสีิน�า้ตาลของลอดช่องใส่ 
เจลาตนิแล้วน�าไปราดบนมูสกะทอิกีที 
กจ็ะได้เค้กเป็น 3 ชัน้



เฉาก๊วยโยเกร์ิต
INGREDIENTS
เฉาก๊วยส�าเร็จรูป  150      กรัม
โยเกร์ิตรสธรรมชาติ  1      กระปกุ
น�า้ผึง้ (ตามชอบใจ)
ส่วนผสมโยเกร์ิตประมาณ  500      มลิลลิติร
นมสดพาสเจอไรซ์หรือนม UHT แบบธรรมดา
หรอืพร่องไขมัน  2      ถ้วยตวง
นมผงแบบธรรมดาหรือขาดมนัเนย  5      ช้อนโต๊ะ
โยเกร์ิตรสธรรมชาติ  1/2  ถ้วยโยเกร์ิต

HOW TO ส่วนผสมโยเกิร์ต
1 ตุน๋นมในหม้อตุ๋น หรือจะใช้หม้อ 2 ใบซ้อนกนั 
ใบนอกใส่น�า้ต้มให้เดือด ส่วนใบด้านในใส่นม 
(เพือ่นมจะได้ไม่ไหม้)
2 พอนมเร่ิมอุน่ให้ใส่นมผงลงไปละลายในน�า้นม
3 ตัง้นมให้ร้อนทีอ่ณุหภมิู 95 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 5 นาท ีถ้าไม่มทีีว่ดัอณุหภมูใิห้ดลูกัษณะ
ของน�า้นมทีร้่อนจนคล้ายนมใกล้เดอืดแล้วจบัเวลา
4 ยกลงเตา ลดความร้อนของนมลงโดยใช้น�า้เยน็ 
ไหลผ่านด้านนอกภาชนะทีใ่ช้ต้มนม หรอืแช่ใน 
น�า้แขง็จนอณุหภมิูของนมอยูท่ีป่ระมาณ 45 
องศาเซลเซียส หรืออุน่พอทีจ่ะทนได้ 
เมือ่หยดลงบนหลงัมือ
5 ใส่โยเกร์ิตรสธรรมชาติลงไปในน�า้นม 
แล้วคนเบาๆ ให้เข้ากนั
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6 ปิดฝาบ่มทิง้ไว้ทีอ่ณุหภมู ิ43 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 4-6 ชัว่โมง ถ้าไม่มตีูบ่้มสามารถใช้
กล่องโฟมหรอืกล่องทีส่ามารถเกบ็ความร้อน
ได้แล้วใส่น�า้นมลงไปบ่มเป็นเวลาประมาณ 6-8 
ชัว่โมง หรอืบ่มไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิองประมาณ 8-10 
ชัว่โมง จนกว่าจะได้เนือ้โยเกร์ิตทีเ่ปรีย้วตามต้องการ

ก่อนเสร์ิฟน�าเฉาก๊วยมากรองน�า้เชือ่มออกแล้ว
น�าไปใส่ถ้วย ราดทบัด้วยโยเกร์ิต หากชอบหวาน
สามารถใส่น�า้ผึง้บนหน้าเพิม่ได้
NOTE  สามารถกนิกบัลกูเกด ถัว่แมคคาเดเมยี 
หรอือะไรกไ็ด้ตามชอบ

เรือ่งและสไตล์: เอกรนิทร์ อยูส่ขุสมบรูณ์
ภาพ: มน ูมนกูลูกจิ
ผูช่้วยสไตลสิต์: พงศ์พพิฒัน์ จ�ารสั
สตูรขนม: Cakelicious  
โทร. 0-2635-6009


