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Abstract
The objective of this project was to add new dessert into an existing dessert set to increase
various flavors for Thai and foreign customers’ demand. This also attracts foreign customers to
know coconut as a Thai raw material. In this project, the authors conducted the survey using
interviewing method to collect data from the sample. The sample of this study were employees at
the Kitchen Department of the hotel. The results showed that the coconut macaron sample satisfied
overall in terms of its tastes forasmuch coconut good scent, soft macaroon, proper filling, exotic
taste, and utilization of Thai raw material to create benefits.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บ ันขนมอบ เบเกอรี่ ไ ด้รับ ความนิ ย มไปทั่วโลก มี ก ารพัฒนารู ป แบบของขนมอย่า ง
ต่อเนื่ องให้รับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานที่ วัฒนธรรมของตะวันตก เข้ามามี
บทบาทในประเทศไทย หนึ่ งในสิ่ งที่วฒั นธรรมตะวันตกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย คือเรื่ องอาหาร
การกิ น ปั จจุ บนั คนไทยคุ น้ เคยกับการกิ นอาหารแบบฝรั่ง มีความนิ ยมกันมากในหมู่วยั รุ่ น และวัย
ทางาน ทาให้เค้ก หรื อ ขนมปั ง ซึ่ งเรี ยกรวมๆว่า เบเกอรี่ ได้เข้ามาแทนที่ขนมไทยโบราณ
ในทางตรงกันข้ามก็มีคนจานวนไม่น้อยที่ยงั ให้ความสนใจในการแต่งกายแบบไทยอาหาร
ไทย และขนมไทย กันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และเนื่องจากทางโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร มีรายการ
อาหารจาพวกขนมหวานและของว่า งต่างๆที่มี ส ไตล์ความเป็ นไทยน้อย ทางคณะผูจ้ ดั ท าจึงได้มี
ความคิดที่จะทามาการองมะพร้าว โดยเหตุผลที่ทามาการอง เพราะ มาการองเป็ นขนมหวานที่มีตน้
กาเนิ ดจากประเทศฝรั่งเศสมีส่วนประกอบหลักของ(Almond)น้ าตาลและไข่ขาวมีลกั ษณะคล้ายคุกกี้
ชิ้นเล็กสองอันประกบกันมีไส้ตรงกลาง มีสีสันสดใส กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ตรงกลางด้วยกานาช
(Ganache) มีหลายรสชาติ เช่ น ช็อคโกแลต สตรอเบอร์ รี่ วานิลลา อัลมอนด์ หรื อผลไม้ตามฤดูกาล
เป็ นต้น และมักนิยมทานคู่กบั ชา หรื อ กาแฟ ซึ่ งมีความนิยมมากในปัจจุบนั มารวมกับมะพร้าว เพราะ
มะพร้าวสื่ อถึงความเป็ นไทยมากที่สุด เพราะขนมไทยส่ วนมากจะต้องมีส่วนผสมของกะทิที่ได้จาก
มะพร้าว
ดังนั้น มาการองมะพร้าว คือของว่างสไตล์ตะวันตกที่นามาผสมผสานกับความเป็ นไทยทา
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่ วยดึ งดูดความสนใจให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้รู้จกั
วัตถุดิบแบบไทยๆ การนามาการองมาประยุกต์ทาเป็ นไส้มะพร้าวนั้นยังทาให้ลดต้นทุนของวัตถุดิบ
เพราะมะพร้ า วเป็ นวัตถุ ดิ บ ที่ หาง่ า ยและราคาถู ก และมี ผลผลิ ตตลอดทั้ง ปี อี ก ทั้ง ยัง มี ต้น ทุ น ที่ ต่ า
สามารถสนับสนุนการขายให้แก่ทางโรงแรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อขนมหวานและของว่างต่างๆ
1.2.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการดัดแปลงเมนูขนมหวานสไตล์ไทยแบบใหม่ๆ
1.2.3 เพื่อให้ได้ขนมหวานแนวสากลที่มีรสชาติความเป็ นไทยเพิ่มขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
พนักงานแผนก F&B ส่ วนงานKitchen ของโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร จานวน 62 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
สื บค้นข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ของโรงแรม และสอบถามจากกบุคลากรภายในของ
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อขนมหวานและของว่างต่างๆ
1.4.2 ทาให้โรงแรมมีรายการขนมหวานแบบไทยๆเพิ่มมากขึ้น
1.4.3 ทาให้ได้ขนมหวานแนวสากลที่มีรสชาติความเป็ นไทยเพิ่มขึ้น
1.5 คำนิยำมศัพท์
คาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
1.6.1 มาการอง (Macaron) คือขนมหวานที่มีตน้ กาเนิ ดจากประเทศฝรั่งเศสมีส่วนประกอบ
หลักของ Almond น้ าตาล และไข่ขาว มีลกั ษณะคล้ายคุกกี้ชิ้นเล็กสองอันประกบกันมีไส้ตรงกลาง มี
สี สันสดใส กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ตรงกลางด้วยกานาช (Ganache) มีหลายรสชาติ เช่นช็อกโกแลต
สตรอเบอร์ รี่ วานิ ลลา อัลมอนด์ หรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นต้น และมักนิยมทานคู่กบั ชา หรื อ กาแฟ
และมีของว่างที่ ชื่อคล้ายกันคื อ มาการู น(Macaroon) เป็ นขนมที่ชาวอเมริ กนั ดัดแปลงจากมาการอง
ของประเทศฝรั่งเศสโดยใช้มะพร้าวป่ น แทน อัลมอนด์บด ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เรี ยกขนมชนิดนี้วา่ “Coconut Macaroon”นิยมจุ่มลงในซอสช็อกโกแลตก่อนรับประทาน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร
ในการศึกษาการทาวิจยั เรื่ อง “ Coconut Macaron ” ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง กับโครงงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดทาโครงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปได้
ด้วยดี โดยทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติมาการอง (Macaroon)
มาการองเป็ นขนมหวานที่ ไ ด้จากการผสมเมอแร็ งก์ก ับไข่ ขาว, น้ า ตาลไอซิ่ ง, น้ าตาล
ทรายขาว, ผงอัลมอนด์หรื ออัลมอนด์ป่น และสี ผสมอาหาร มาการองรู ปร่ างเหมือนแซนด์วิช เป็ น
ขนมปั งสองชิ้นประกบกัน มีสอดไส้ตรงกลาง ส่ วนไส้มกั จะเป็ นกานาช, บัตเตอร์ ครี ม (ครี มเนยที่ใช้
แต่งหน้าเค้ก) หรื อแยม คาว่า มาการอง แปลงมาจากคาในภาษาอิตาลีวา่ Macarone, Maccarone หรื อ
Maccherone, เมอแร็ งก์แบบอิตาลี
มาการอง มี ลกั ษณะคล้ายคุ กกี้ ลักษณะเด่ นของมาการองคื อ ผิวด้านบนของขนมจะเรี ย บ
ขอบรอบ ๆ เป็ นรอยหยัก (มักจะเรี ยกว่า "ขา" หรื อ "เท้า") และมีฐานเรี ยบแบน ขนมจะนุ่มชุ่มเล็กน้อย
และละลายง่ายในปาก มาการองมีหลากหลายรสชาติ ตั้งแต่รสดั้งเดิม (ราสป์ เบอร์ รี, ช็อกโกแลต) ไป
จนถึงรสใหม่ ๆ (ฟัวกรา, ชาเขียว)
คนส่ วนใหญ่มกั จะสับสนระหว่างมาการองกับแมคารู น (Macaroon) จึงมีการใช้ชื่อภาษา
ฝรั่งเศสมาแทนภาษาอังกฤษเพื่อให้ดูต่างกัน แต่ก็ยงิ่ ทาให้สะกดชื่อกันผิดมากขึ้น บางตาราอาหารแยก
ชื่อ แมคารู น ไว้ใช้กบั มาการองที่ไม่ใช่แบบของฝรั่งเศสดั้งเดิม แต่หลาย ๆ คนมีความเห็นว่า ขนมทั้ง
สองอย่างนี้มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งความจริ งแล้ว คาว่า แมคารู น เป็ นคาภาษาอังกฤษที่แปลมาจาก
คาว่า มาการอง ในภาษาฝรั่ งเศส เพราะฉะนั้นชื่ อทั้งสองชื่ อนี้ มีความหมายเรี ยกขนมแบบเดี ยวกัน
ทั้งนี้การใช้แต่ละชื่อก็อาจขึ้นอยูก่ บั การตีความของแต่ละบุคคล เคยมีศาสตราจารย์ภาควิชาวัฒนธรรม
อาหารที่สแตนฟอร์ ด, แดน จูราฟสกี้ ชี้ แจงว่า “มาการอง”
(รวมถึง "มาการองปารี ส", หรื อ
"มาการองแฌร์แบ") คือชื่อเรี ยกที่ถูกต้อง อ้างอิงจาก : พัชรอร , 2557

รู ปที่ 2.1 มาการองจากร้ าน ลาดูว์เร ปารีส ฝรั่งเศส
ที่มา : https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Arc-en-ciel_comestible.jpg#mw-jump-to-license

ประเภท
ขนมหวาน
แหล่งกาเนิด ฝรั่งเศส
ส่ วนผสมหลัก ส่ วนขนมปัง : ไข่ขาว, น้ าตาลไอซิ่ง, น้ าตาลทราย,
ผงอัลมอนด์หรื ออัลมอนด์ป่น, สี ผสมอาหาร
ส่ วนไส้
บัตเตอร์ ครี ม, กานาช หรื อแยม
ความนิยม
ในปารี ส ร้านขนมหวานชื่อลาดูวเ์ ร (Ladurée) โด่งดังมากเรื่ องมาการองมาเป็ นเวลายาวนาน
ถึง 150 ปี ที่ฝรั่งเศส แมคโดนัลด์วางขายมาการองในแมคคาเฟ่ ด้วย มาการองของแมคคาเฟ่ ผลิตโดยชา
โตบล็อง (Château Blanc) ซึ่ งคล้ายกับลาดูวเ์ ร เพราะเป็ นบริ ษทั ภายใต้กรุ๊ ป โฮลเดอร์ (Groupe Holder)
เหมื อนกัน แต่สูตรของมาการองของทั้งสองร้านไม่เหมือนกันนอกจากที่ยุโรปแล้ว มาการองแบบ
ฝรั่งเศสนี้สามารถหาได้ในแคนาดา และสหรัฐอเมริ กา ในออสเตรเลีย มีอเดรี ยอาโน ซุ มโบรายงานใน
รายการมาสเตอร์ เชฟ ว่า มาการองเป็ นขนมที่ถูกใจใครหลาย ๆ คน ถึงขนาดที่มีการวางจาหน่ ายใน
แมคคาเฟ่ ของแมคโดนัลด์ มาการองเป็ นที่นิยมมากทัว่ โลก มีการประกาศให้วนั ที่ 20 มีนาคมเป็ น "วัน
มาการอง" เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ที่ปารี สโดยร้านของ ปี แยร์ แอร์ เม (Pierre Hermé) แต่น้ นั มาก็เป็ นที่
รู ้กนั ไปทัว่ โลก ในวันมาการองนี้ ร้านมาการองหลาย ๆ ที่ทว่ั โลกจะแจกมาการองลูกค้าฟรี คนละชิ้น
ส่ วนที่ลูกค้าซื้อเพิ่มจะนาไปบริ จาคการกุศลทั้งหมด
มาการอง เป็ นขนมที่มีแหล่งกาเนิ ดดั้งเดิมมาจากประเทศอิตาลีในปี 1533 ซึ่ งถูกทาขึ้นเพื่อ
ฉลองการสมรสของ แคทเธอรี น เดอ เมดิ ชิ กับ ดยุค ดี ออร์ ลี นส์ ผูข้ ้ ึ นเป็ นกษัตริ ย ์เฮนรี่ ที่ 2 ของ
ประเทศฝรั่งเศสในปี 1547 โดยที่มาการองชิ้นแรกนั้น ไม่ได้แตกต่างจากคุกกี้มากนัก เพราะเป็ นเพียง
แป้ งอบกลม ๆ แผ่นเดียวที่มีส่วนผสมหลัก ๆ คือ น้ าตาล ไข่ขาว และผงอัลมอนด์เท่านั้น
จนกระทัง่ ศตวรรษที่ 20 ชาวฝรั่งเศสชื่อ ปิ แอร์ เดสฟอนเทนส์ จึงได้แปลงโฉมมาการู นใหม่ ให้
เป็ นขนมทรงกลมรู ปร่ างเล็กพอดีคา มีสัมผัสกรุ บกรอบไม่ต่างไปจากคุกกี้ แต่มีไส้ครี มอยู่กลางแทน
โดยเขานามาการู นแบบเก่าสองแผ่นมาราดด้วยน้ าช็อคโกแลตข้น ๆ ตรงกลางก่อนจะประกบกัน เพื่อ
เชื่อมทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน นับแต่น้ นั จึงถือว่ามาการองรู ปแบบใหม่ได้ถือกาเนิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส
และถือเป็ นการทาขนมมาการู นแบบมีไส้ชิ้นแรกของโลก
มาการอง (Macaron) มีประวัติศาสตร์ ยาวนานหลายร้ อยปี ต้นกาเนิ ดของขนมมาการอง
เริ่ มต้นขึ้นในปี 1862 โดย “มร.หลุ ยส์ แอร์ เนส ลาดูเร่ ” เจ้าของโรงสี แห่ งหนึ่ งทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ของฝรั่งเศส ซึ่ งหลงใหลในขนมหวานมาก จนตัดสิ นใจเปิ ดร้านเบเกอรี่ เล็กๆ แห่ งแรกบนถนนและ
ช่ วง 5-6 ปี มานี้ ชาวปารี สและในประเทศโลกที่เจริ ญแล้ว ต่างหลงใหลคุกกี้ ชิ้นเล็กๆ กลมๆ 2 ชิ้ น
ประกบกัน ตรงกลางมีไส้ หน้าตาเหมือนแฮมเบอร์ เกอร์ รสหวาน สี สันสดใส และราคาสู ง และ เป็ น
ขนมที่มีตน้ กาเนิ ดมาจากประเทศฝรั่งเศส ถ้าพูดถึงฝรั่งเศส นอกจากเรื่ องแฟชัน่ และการใช้ชีวิตแล้ว
ยัง คงต้อ งนึ ก ถึ ง ความเป็ นเลิ ศ ในเรื่ อ งอาหารการกิ น โดยชื่ อ ขนมที่ เ ลื่ อ งลื อ โด่ ง ดัง ทั่ว โลกคื อ

“มาการอง” ขนมสี สวยแสนอร่ อยที่อยุค่ ู่วฒั นธรรมแดนน้ าหอมมาแสนนานและมักนิยมทานคู่กบั ชา
หรื อ กาแฟ
มาการองหรื อมาการู น เริ่ มแรกเป็ นขนมที่ทาขึ้นมาง่ ายๆ มีการบันทึกไว้ว่าหลานสาวของ
Catherine de Medicis และชาวฝรั่งเศสใช้รับประทานเพื่อประทังชีวิต French revolution และใน ช่วง
French revolutionที่ มีการปฏิ วตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่ วงนั้น Misionaryชาวอิตาลี ที่อาศัยใน
ฝรั่งเศสหาวิธีทาจากAlmond น้ าตาล และไข่ขาว เท่านั้น ซึ่ งเป็ นของที่มีราคาไม่แพงและมีคุณค่าทาง
อาหารจึงริ เริ่ มนาสามอย่างนี้ มาตีรวมกันและอบในเตาอบ ออกมาเป็ นขนมรู ปร่ างคล้ายจานบิน ด้าน
นอกกรอบนิดๆ กัดเข้าไปด้านใน จะนุ่ม ด้วยรสชาติที่หอมหวานลงตัว และวัตถุดิบที่หาง่ายในยุคนั้น
ราคาไม่แพงมาการองจึงได้รับความนิยมแพร่ หลาย จนกระทัง่ ต่อมามีผนู้ ามาการองสองอันมาประกบ
กันแล้วทาไส้อยูต่ รงกลางซึ่ งเป็ นรู ปแบบขนม Macaron มาการองยุคใหม่ ถูกปฏิวตั ิให้ดีข้ ึนโดยชาว
ฝรั่งเศส Piere Herme' ซึ่ งนาผลไม้จากทุกมุมโลกมาสร้างสรรค์มาการองรสชาติต่างๆ จนกระทัง่
กลายเป็ นขนมที่ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลก ปั จจุบนั ขนมชนิดนี้เป็ นทั้งของหวานแสนอร่ อย เป็ นทั้ง
แฟชัน่ ที่เชฟทั้งหลายแข่งกัน (Create) หน้าตา และรสชาติออกมาอย่างสวยงาม
จนกระทัง่ ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หน้าตาของ มาการองหรื อมาการู น ก็เปลี่ยนไปเป็ นขนมที่มี
สี สันฉู ดฉาด และนามาการู นสองแผ่นมาประกบกันโดยมีไส้ "chocolate ganache (ช็อกโกแล็ตผสม
ครี ม)" โดย Pierre Desfontaines หลานชายของ Louis Ernest Laduree (Laduree pastry and Salon de
the,rue Royale) ร้านเบเกอรี่ ชื่อดังในฝรั่งเศส
การทามาการองคร่ าวๆ คือ การผสมไข่ขาว น้ าตาลทราย และอัลมอนด์ลว้ นๆบดละเอียดจนเป็ น
ผงคล้ายแป้ ง เรี ยกส่ วนผสมนี้วา่ เมอแรงก์ (meringue) ตักเมอแรงก์ใส่ กรวยแล้วบีบลงบนถาดอบเป็ น
ชิ้นกลมๆขนาดเล็ก และต้องตากทิ้งไว้สักพักแล้วจึงนาเข้าเตาอบ ออกมาเป็ นฝามาการอง (Shell) แล้ว
ทาไส้สอดไว้ตรงกลาง
การทามาการองต้นตารับ แตกต่างกันตั้งแต่วธิ ีเตรี ยมเมอแรงก์ (Meringue) แบบที่นิยมทากันใน
ปั จจุ บนั การทามาการองแบบต้นตารับนั้นต้องใช้วิธีเตรี ยมเมอแรงก์ (Meringue) แบบ "เฟรนช์
เมอแรงก์ (French Meringue)" คือการตีไข่ขาวกับน้ าตาลทรายแบบไม่ตอ้ งต้ม ใช้มือค่อยๆตีไปเรื่ อยๆ
ซึ่ ง เป็ นวิธี ด้ งั เดิ มที่ ค นฝรั่ ง เศสท ามาเมื่อร้ อยปี ที่ ผ่า นมา ร้ า นมาการองที่ มี ชื่อเสี ย งในปั จจุ บนั ของ
ฝรั่งเศสก็ยงั ใช้วิธีด้ งั เดิ มนี้ อยู่ แต่ตอนนี้ คนส่ วนใหญ่ไม่มีใครทาแล้ว เพราะวิธีทายุ่งยากกว่าวิธีตม้
น้ าตาลด้วยความร้ อนซึ่ งจะทาให้ผิวของมาการองไม่เหมือนกัน และแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาตากที่

อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 3 ชัว่ โมงถึงจะนาเข้าอบได้ ขณะที่วิธีตม้ น้ าตาล ทิ้งไว้เพียง 15 นาที ก็นาเข้า
เตาอบได้เลย
มาการองสมัยนี้ นิยมต้มน้ าตาลทรายที่อุณหภูมิ 118 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเมื่อรวมกับไข่ขาวจะมี
ความแน่นและคงตัวช่วยไม่ให้ผิวหน้ามาการองแตกจากการอบ ผิวเรี ยบสวย แต่ไม่มีความนุ่มเท่ากับ
วิธีตีน้ าตาลทราย ไข่ขาวและผงอัลมอนด์ให้ข้ ึนฟูเบาๆ ซึ่ งต้องอาศัยความชานาญ
เสน่ ห์ของ “มาการอง” ไม่ได้อยู่ที่สีสันสดใสเท่านั้น แต่ลกั ษณะของมาการองที่ดีตอ้ งเริ่ ม
ตั้งแต่รูปร่ างคล้ายกับโดมแบน ๆ ที่มองดูจากด้านบนจะเป็ นรู ปวงกลม ผิวด้านบนของขนมเรี ยบมัน
จากความละเอี ยดของ เมล็ดอัลมอนด์บด ส่ วนที่สาคัญ คือ ส่ วนล่ างของชิ้ นขนมที่เรี ยกว่า “Foot”
หรื อบางคน เรี ยกว่า “Skirt” ซึ่งมัน คือ รอยหยักคล้ายลูกไม้ชายกระโปรงที่บางกรอบ ถ้าอบแล้วไม่
มีสเกิร์ตเกิดขึ้น ตัวเชลล์จะกลายเป็ นขนมผิงที่กรอบทั้งชิ้น ซึ่ งกว่าจะทาได้เช่นนั้นก็ตอ้ งมีวิธีการทาที่
ยุง่ ยากพอควร และอีกสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญ คือ กลิ่ นอันหอมหวาน เคล็ดลับอยูท่ ี่หลังจากนา มาการอง
สองชิ้นมาประกบกันแล้ว ต้องเก็บไว้ในที่เย็นสักหนึ่งคืน เพื่อให้ไส้รสชาติต่าง ๆ ซึ มซับเข้าสู่ ช้ นั ของ
เนื้ อขนม นอกจากนี้ ค วามชื้ นจากไส้ค รี ม ยังท าให้ มาการองมีค วามนุ่ ม หนึ บ เวลาเคี้ ยว จะต้องมี
รสชาติที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างไส้ครี มกานาซ (Geanach) กับเนื้ อคุ กกี้ ขนาดของส่ วนสู งที่
สมดุ ลของตัวคุกกี้ชิ้นบนและล่างที่ตอ้ งเท่า ๆ กัน รวมทั้งไส้ที่บีบให้พอดีขอบและมองเห็นเป็ นแนว
เส้นเล็ก ๆโดยรอบตลอดชิ้น
ขนมมาการอง (Macaron) เป็ นขนมหวานที่มีตน้ กาเนิดจากประเทศฝรั่งเศส มีส่วนประกอบ
หลักของ Almond น้ าตาล และไข่ขาว มีลกั ษณะคล้ายคุก้ กี้ชิ้นเล็กสองอันประกบกันมีไส้ตรงกลาง มี
สี สั น สดใส กรอบนอกนุ่ ม ใน สอดไส้ ต รงกลางด้ว ยกานาช (Ganache)

มี ห ลายรสชาติ เช่ น

ช็อกโกแลต สตรอเบอร์ รี่ วานิลลา อัลมอนด์ หรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นต้น และมักนิยมทานคู่กบั ชา
หรื อ กาแฟ
มาการอง เป็ นที่รู้จกั ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 ซึ่ งเป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง สมัย French revolution เนื้ อสัตว์ โปรตีนไม่มีให้รับประทานมากมายนัก แม่ชีชาวอิตาเลียน
ที่อพยพมายังประเทศฝรั่งเศสจึงดารงชี พอยู่ด้วยอัลมอนด์ เพราะมีคุณค่าทางอาหารไม่แพ้เนื้ อสัตว์
โดยนามาประกอบเป็ นอาหารหรื อขนมหลายประเภท หนึ่ งในนั้นคือ ขนมจากอัลมอนด์ ซึ่ งต่อมา
กลายเป็ นของหวานที่ชาวฝรั่งเศสชื่นชอบมาจนถึงปัจจุบนั
เสน่ ห์ของมาการองไม่ได้อยูท่ ี่สีสันสดใสเท่านั้น ว่ากันว่ามาการองที่ดีตอ้ งเริ่ มตั้งแต่รูปร่ าง
คล้ายกับโดมแบน ๆ มองดู จากด้านบนเป็ นวงกลม ผิวด้านบนของขนมเรี ยบมันจากความละเอียด

ของอัลมอนด์บด ส่ วนที่สาคัญคือ “Foot” บางตาราเรี ยก “Skirt” รอยหยักคล้ายลูกไม้ชายกระโปรงที่
บางกรอบ ซึ่ ง มี วิธี ก ารท าที่ ยุ่ง ยากพอควร อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ กลิ่ น หอมหวาน เคล็ด ลับ อยู่ที่
หลังจากนามาการอง2 ชิ้ นมาประกบกันแล้ว ต้องเก็บไว้ในที่เย็น 1 คืน เพื่อให้ไส้รสชาติต่าง ๆ ซึ ม
ซาบเข้าสู่ ช้ นั ของคุกกี้ นอกจากนี้ความชื้นจากไส้ยงั ทาให้มาการองมีความนุ่มหนึบเวลาเคี้ยวอีกด้วย
คุ ณ ลัก ษณะของมาการองที่ ดี จะต้อ งมี ร สชาติ ที่ ผสานกัน อย่า งลงตัวระหว่า งไส้ ก านาช
(Ganache) และเนื้ อคุกกี้ ส่ วนสู งที่สมดุลของตัวคุกกี้ชิ้นบนและล่างที่มีขนาดเท่า ๆ กัน รวมทั้งไส้ที่
บีบพอดีขอบให้เห็นเป็ นเส้นเล็ก ๆ ตลอดทั้งชิ้น
อันเป็ นที่ ม าของความสั บ สนระหว่า ง 2 คานี้ ส่ วน มาการู น (Macaroon) คือขนมที่ ชาว
อเมริ กนั ดัดแปลงจากมากาฮองของประเทศฝรั่งเศสโดยใช้มะพร้าวป่ น แทนอัลมอนด์บด ทางตอน
เหนื อ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเรี ย กขนมชนิ ด นี้ ว่า “Coconut Macaroon”นิ ย มจุ่ ม ลงในซอส
ช็อกโกแลตก่อนรั บประทาน แต่ในศตวรรษที่ 20 ของหวานสไตล์ฝรั่งเศส เริ่ มเข้ามามีอิทธิ พลใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา มาการู น จึงได้รับความนิยมน้อยลง บวกกับมะพร้าวหาได้ยากและมีราคาแพง
ร้านขนมต่าง ๆ จึงหันมาใช้อลั มอนด์บดเหมือนมากาฮอง

2.2 วิธีการทามาการอง
2.2.1 สู ตรที่ 1
อ้างอิงจาก : Teeboq,2015
ส่ วนผสม
1. ผงอัลมอนด์ป่น 1
ถ้วย
2. ไอซิ่ง
1
ถ้วย
3. ไข่ขาว
2
ฟอง
4. เกลือ
1
หยิบมือ
5. น้ าตาลทรายป่ น 1/4
ถ้วย
วิธีทา
1. วอร์มเตาอบ ที่ประมาณ 160 หรื อ 150 องศาเซลเซียส
2. ร่ อนไอซิ่ง แล้วร่ อนผงอัลมอนด์ตามลงไปในชาม คลุกให้เข้ากัน
3. ตีไข่ขาวกับเกลื อจนเริ่ มเป็ นเนื้ อครี มเล็กน้อย จากนั้นค่อยๆ ใส่ น้ าตาลทรายป่ นทีละนิ ด แล้วก็ตี
ต่อไปจนส่ วนผสมดูวาวๆ แล้วก็ต้ งั ยอด
4. เอาส่ วนผสมไข่ขาวที่ตีแล้ว ไปตะล่อมเข้ากับน้ าตาล และผงอัลมอนด์ป่นที่ร่อนไว้แล้ว
5. เอาส่ วนผสมใส่ ใ นถุ ง บี บ ปากถุ ง กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร วางแผ่นซิ ลิโคนที่เป็ นลายพิม พ์
สาหรับมาการอง บนแผ่นรองอบ แล้วก็จดั การบีบส่ วนผสมลงในซิลิโคนให้พอดีร่อง
6. เคาะๆ แผ่นรองอบเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากส่ วนผสม แล้วก็พกั เอาไว้ประมาณ 20 นาที ก็จะเริ่ ม
ดูเงาๆ
7. พอพักเอาไว้ครบ 20 นาทีแล้ว ก็เอาเข้าเตาอบ ประมาณ 7 - 8 นาที แล้วก็เปิ ดฝาเตาอบเพื่อระบาย
ไอร้อนออกซักแปบ แล้วก็ปิดฝา อบต่ออีก 7 - 8 นาที
8. เมื่ออบเสร็ จก็นาตัวประกบมาการองมาวางไว้บนตะแกรง เพื่อให้มนั เย็น

2.2.2 สู ตรที่ 2
อ้างอิงจาก : Black piano,2014
ส่ วนผสม
1. ผงอัลมอนด์
125 กรัม
2. น้ าตาลไอซิ่ ง
150 กรัม
3. ไข่ขาว (1)
55 กรัม
4. ไข่ขาว (2)
55 กรัม
5. น้ าตาลทราย
150 กรัม
6. น้ าเปล่า
40 กรัม
วิธีทา
1. ใส่ อลั มอนด์ป่นกับน้ าตาลไอซิ่ งลงในเครื่ องบดอาหาร
2. ปั่นอัลมอนด์ป่นกับน้ าตาลไอซิ่ งแค่พอเข้ากัน
3. นาไปร่ อนใส่ ลงในอ่างผสม ใส่ ไข่ขาว (1) ลงไปคนผสมให้เข้ากัน เตรี ยมไว้
4. ทาน้ าเชื่อมโดยใส่ น้ าตาลทรายกับน้ าลงในหม้อ นาไปตั้งไฟจนเดือด
5. ระหว่างรอให้น้ าเชื่อมเดือด ให้ตีไข่ขาว (2) ให้ข้ ึนฟู แล้วหยุดตี รอให้น้ าเชื่อมเดือด
6. รอให้น้ าเชื่อมเดือดที่อุณหภูมิ 118 องศาเซลเซียส ยกลงจากเตา จากนั้นค่อย ๆ ไปเทลงในไข่ขาวที่
ตีไว้ ตีผสมด้วยความเร็ วสู งสุ ด
7. ตีผสมจนไข่ขาวตั้งยอด พักทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลงต่ากว่า 50 องศาเซลเซียส
8. ใส่ เมอแรงก์ลงไปในส่ วนผสมอัลมอนด์ที่เตรี ยมไว้ ใส่ เพียงนิดเดียวก่อน แล้วคนผสมให้เข้ากัน
9. จากนั้นจึงเทเมอแรงก์ท้ งั หมดลงไปผสมให้เข้ากันจนไม่เห็นสี ขาว ตักส่ วนผสมใส่ ถุงบีบแล้วบีบ
ลงบนแผ่นรองอบ พักทิ้งไว้สักครู่ จนผิวเรี ยบและเงาประมาณ 40 วินาที
10. นาเข้าอบที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส ประมาณ 14 นาที

รู ปที่ 2.2 มาการอง (Macaron)
ที่มา : noraratlovemacaron.blogspot.com

2.3 ประวัติมะพร้ าว
มะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Cocos nucifera L. อยูใ่ นตระกูล Palmae มีระบบรากเป็ นรากฝอยมีขนาด
เท่าๆ กัน แผ่กระจายออกรอบต้น มะพร้ าว เป็ นพืชยืนต้นชนิ ดหนึ่ ง อยู่ในตระกูลปาล์ม มะพร้ าว เป็ นพืชซึ่ ง
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ าและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นาไปขูดและคั้น
ทากะทิ กะลานาไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้ มะพร้าวจัดเป็ นพรรณไม้มงคล
ชนิ ดหนึ่ ง ตามตาราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กาหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคล (Hahn, 1997)
ลักษณะต้ นมะพร้ าว
มะพร้าว เป็ นพืชยืนต้น ใบมีลกั ษณะเป็ นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วยเอพิคาร์ ป (epicarp)
คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็ นมีโซคาร์ ป (mesocarp) หรื อใยมะพร้าว ถัดไปข้างในเป็ นส่ วนเอนโดคาร์ ป
(endocarp) หรื อกะลามะพร้าว ซึ่ งจะมีรูสีคล้ าอยู่ 3 รู สาหรับงอก ถัดจากส่ วนเอนโดคาร์ ปเข้าไปจะเป็ นส่ วนเอน
โดสเปิ ร์ ม หรื อที่เรี ยกว่าเนื้ อมะพร้ าว ภายในมะพร้าวจะมีน้ ามะพร้าวซึ่ งน้ ามะพร้าวเกิ ดจากเอนโดสเปิ ร์ มของ
มะพร้ าวซึ่ งจะมีเอนโดสเปิ ร์ มทั้งของแข็งและของเหลว คือ เอนโดสเปิ ร์ มของแข็งจะเป็ นเนื้ อมะพร้าว และเอน
โดสเปิ ร์ มทั้งของเหลวจะเป็ นน้ ามะพร้าว ซึ่ งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิ ร์ มก็จะดูดเอาน้ ามะพร้าวไปหมด ขณะที่
มะพร้าวยังอ่อน ชั้นเอนโดสเปิ ร์ ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลกั ษณะบางและอ่อนนุ่ ม ภายในมีน้ ามะพร้าว ซึ่ ง
ในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน้ าและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่ งสังเกตได้จากการที่เปลือกนอก
เริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล ชั้นเอนโดสเปิ ร์ มก็จะหนาและแข็งขึ้น จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น
ลาต้ น มีลาต้นเดียว ไม่แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดร่ วงของใบตลอดลาต้น สามารถคานวณอายุ
ของต้นมะพร้าวได้จากรอยแผลนี้ คือ ในปี หนึ่ งมะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12- 14 ใบ ดังนั้นใน 1 ปี จะมีรอย
แผลที่ลาต้น 12 – 14 รอยแผล
ใบ เป็ นใบประกอบ ออกอยูต่ ามส่ วนของลาต้น ประกอบด้วยก้านทาง ( rechis ) มีขนาดใหญ่และยาว
และมีใบย่อย ( leaflet ) บนก้านทางประมาณ 200 – 250 ใบ
ดอก ออกเป็ นช่อชนิดพานิเคิล มีท้ งั ดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมีย อยูใ่ นช่อเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ สี
ครี มหรื อสี เหลืองนวล ไม่มีกา้ นดอกย่อยดอกตัวเมียจะมีกลีบดอกหนาและแข็งกว่ากลีบดอกตัวผู้
ผล มะพร้าวเป็ นชนิดไฟบรัสดรุ ป ( fibrous drupe ) เรี ยกว่า นัท ( nut ) มีเปลือก 3 ชั้นคือ
1. เปลือกชั้นนอก ( exocarp ) เป็ นเส้นใยที่เหนียวและแข็ง เมื่อแก่อาจมีสีเขียว แดง เหลืองหรื อน้ าตาล
2. เปลือกชั้นกลาง ( mesocarp ) มีลกั ษณะเป็ นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ
3. เปลือกชั้นใน ( endocarp ) มีลกั ษณะแข็งหรื อที่เรี ยกกันว่า กะลา ( shell )

เมล็ด ( seed of kernel ) คือ เนื้ อมะพร้าว ภายในเมล็ดเป็ นช่อกลวงขณะผลอ่อนจะมีน้ าอยูเ่ ต็ม ผลแก่น้ า
มะพร้าวจะแห้งไปบางส่ วน
พันธุ์ มะพร้าวเป็ นพืชผสมข้ามพันธุ์ แต่ละต้นจึงไม่เป็ นพันธุ์แท้ อาศัยหลักทางการผสมพันธุ์ที่เป็ นไป
โดยธรรมชาติ อาจแบ่งมะพร้าวออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทต้นเตี้ยและประเภทต้นสู ง
1. ประเภทต้ นเตี้ย มะพร้าวประเภทนี้ มีการผสมตัวเองค่อนข้างสู ง จึงมักให้ผลดกและไม่ค่อยกลาย
พันธุ์ ส่ วนใหญ่นิยมปลู กไว้เพื่อรั บประทานผลอ่อน เพราะในขณะที่ผลยังไม่แก่ อายุประมาณ 4 เดื อน เนื้ อมี
ลักษณะอ่อนนุ่ม และน้ ามีรสหวาน บางพันธุ์น้ ามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม
ลักษณะทัว่ ไปของประเภทต้ นเตีย้ ลาต้นเล็ก โคนต้นไม่มีสะโพก ต้นเตี้ย โตเต็มที่สูงประมาณ 12 เมตร
ทางใบสั้น ถ้ามีการดูแลปานกลางจะเริ่ มให้ผลเมื่ออายุ 3-4 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 35-40 ปี มะพร้าวประเภทต้น
เตี้ยมีหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น เปลือกสี เขียวเหลือง นวล (สี งาช้าง) น้ าตาลแดง หรื อสี ส้ม
น้ ามีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพร้าวต้นเตี้ยทุกพันธุ์จะมีผลขนาดเล็ก เมื่อผลแก่มีเนื้อบางและน้อย ซึ่ งได้แก่พนั ธุ์
นกคุ่ม หมูสีเขียว หมู่สีเหลื อง หรื อนาฬิ กา มะพร้าวเตี้ย น้ าหอม และมะพร้าวไฟ แต่ปัจจุบนั มะพร้าวน้ าหอม
กาลังเป็ นพืชเศรษฐกิจอีกชนิ ดหนึ่ ง ที่นิยมใช้ในการบริ โภคสดและส่ งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้
เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
2. ประเภทต้ นสู ง ตามปกติมะพร้าวต้นสู งจะผสมข้ามพันธุ์ คือ ในแต่ละช่อดอก (จัน่ ) หนึ่ ง ๆ ดอกตัวผู้
จะค่อย ๆ ทยอยบาน และร่ วงหล่ นไปหมดก่ อนที่ดอกตัวเมียในจัน่ นั้นจะเริ่ มบาน จึงไม่มีโอกาสผสมตัวเอง
มะพร้าวประเภทนี้ เป็ นมะพร้าวเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ปลูกเป็ นสวนอาชีพ เพื่อใช้เนื้ อจากผลแก่ไปประกอบอาหาร
หรื อเพื่อทามะพร้าวแห้งใช้ในอุตสาหกรรมน้ ามันพืช
ลักษณะทั่วไปของประเภทต้ นสู ง ลาต้นใหญ่ โคนต้นมีสะโพกใหญ่ ต้นสู ง โตเต็มที่สูงประมาณ 18
เมตร ทางใบใหญ่และยาว ถ้ามีการดูแลปานกลางจะเริ่ มให้ผลเมื่ออายุ 5-6 ปี อายุยืนให้ผลผลิตนานประมาณ 80
ปี มะพร้าวต้นสู งมีผลโตเนื้อหนาปริ มาณเนื้อมาก มีลกั ษณะภายนอกหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ผลขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ รู ปผลกลม ผลรี บางพันธุ์เปลือกมีลกั ษณะพิเศษ คือ ในขณะที่ผลยังไม่แก่ เปลือกตอนส่ วนหัวจะมี
รสหวานใช้รับประทานได้ จึงมี ชื่อเรี ยกต่าง ๆ กัน ได้แก่ พนั ธุ์กะโหลก มะพร้ าวใหญ่ มะพร้าวกลาง ปากจก
ทะลายร้อย เปลื อกหวานและมะแพร้ ว มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมแม้ว่ามะพร้ าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันมาแต่
ดั้งเดิม จะมีลกั ษณะดีหลายอย่าง เช่น มีขนาดผลค่อนข้างโต และทนทานต่อสภาพอากาศแล้งได้ดี แต่ในวงการ
อุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบนั ได้พฒั นาทางด้านคุณภาพมะพร้าวมากมาย
มะพร้ าวสามารถขึ้ นได้ในทุ กจังหวัดทัว่ ประเทศ แต่ ข้ ึ นได้ดีใ นดิ นที่มีส ภาพเป็ นกลางหรื อเป็ นกรด
เล็กน้อยคือ (pH ระหว่าง 6-7 ) ลักษณะดินร่ วน หรื อร่ วนปนทราย มีการระบายน้ าดี มีฝนตกกระจายสม่าเสมอ
แทบทุกเดือน อากาศอบอุ่น หรื อค่อนข้างร้อน และมีแสงแดดมาก

ภาคทีม่ ีการปลูกมะพร้ าวมากและปลูกเป็ นอาชีพ คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
พืน้ ทีป่ ลูก
1. ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช กระบี่ ตรัง
2. ภาคกลาง ได้แก่ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร
3. ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา
รายชื่ อพันธุ์มะพร้ าว
1. มะพร้าวไฟ
2. มะพร้าวน้ าหอม
3. มะพร้าวทะเล
4. มะพร้าวซอ
5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย
6. มะพร้าวพวงร้อย
7. มะพร้าวกะทิ
8. มะพร้าวพวงทอง
9. มะพร้าวสี สุก
การเพาะปลูก
การคัดเลือกสวนพันธุ์ เป็ นสวนที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์เดียวกัน ขนาดสวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ไร่ อยูใ่ นแหล่งที่
มีการปลูกมะพร้าวเป็ นอาชีพ ต้นมะพร้าวมีขนาดอายุไล่เลี่ยกัน และควรจะมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี เป็ นสวนที่มีการ
ดู แลปานกลาง และมี ต้นที่ มี ผ ลดกอยู่เป็ นส่ วนมาก ไม่ มี โรคหรื อแมลงระบาด ในกรณี ที่ อยู่ไกลแหล่ ง ปลู ก
มะพร้าวเป็ นอาชีพ ไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจคัดเลือกเพียงบาง หลักการเท่าที่จะทาได้ หรื อคัดเลือกเป็ นต้น ๆ ก็ได้
การคัดเลื อกต้นพันธุ์ ควรเป็ นต้นที่ อยู่ในบริ เวณกลาง ๆ สวน ให้ผลดกไม่น้อยกว่า 60 ผล/ต้น/ปี ควรมีการจด
บันทึกการให้ผลของต้นที่คิดว่าจะใช้เป็ นต้นพันธุ์ก่อนสัก 3-4 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า ให้ผลดกจริ ง โดยทาสี ไว้ที่ตน้
เป็ นที่สังเกตหรื ออาจทาเครื่ องหมายอย่างอื่นก็ได้ เป็ นต้นที่ไม่อยู่ใกล้บา้ น คอกสัตว์หรื อในที่ที่ดีกว่าต้นอื่น ลา
ต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็ นรู ปวงกลม หรื อครึ่ งวงกลม มีจานวนทาง (ใบ) มาก โคนทางสั้นและ
ใหญ่ มีจน่ั อย่างน้อย 10 จัน่ กระจายอยู่รอบต้น และทุกจัน่ มีผลขนาดต่าง ๆ กันติดอยู่ ทะลายควรนั่งทางก้าน
ทะลายสั้นและใหญ่ เป็ นต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ผลมีลกั ษณะกลมขนาดใหญ่ เส้นรอบของกะลาไม่ต่า
กว่า 45 ซม. เนื้อหนาเปลือกไม่หนาหรื อบางเกินไป
การคัดเลือกผลพันธุ์ ผลมะพร้าวแม้จะเก็บจากต้นแม่พนั ธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม อาจมีบางผลที่
มีลกั ษณะ ไม่เหมาะจะนาไปเพาะทาพันธุ์ เช่ น ผลแตกระหว่างเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงทาลาย จึงควรคัดเลือกผล
ก่อนนาไปเพาะ ซึ่ งมี ลกั ษณะการพิจารณาดังนี้ เป็ นผลที่ได้รับความกระทบกระเทือนน้อย จึงควรเก็บโดยใช้

เชือกโยงลงมา หรื อโยนลงน้ า ผลโตได้ขนาด รู ปผลค่อนข้างกลม หรื อมีลกั ษณะตรงตามพันธุ์ ผลแก่จดั เปลือกมี
สี กา้ มปู หรื อสี น้ าตาล มีลกั ษณะคลอนน้ าไม่มีโรคแมลงทาลาย
การเตรี ยมผลพันธุ์ ก่อนเพาะ ปาดเปลือกทางด้านหัวออกขนาดประมาณเท่าผลส้มเขียวหวานเพื่อให้
น้ าซึ มเข้าได้สะดวกใน ระหว่างเพาะ และช่วยให้หน่องอกแทงออกมาได้ง่าย ถ้าเป็ นผลที่ยงั ไม่แก่จดั เปลือกมีสี
เขียวปนเหลื อง ให้นาไปผึ่งไว้ในที่ร่มโดยวางเรี ยงให้ รอยปาดอยู่ดา้ นบน ผึ่งไว้ประมาณ 15-30 วัน จนเปลือก
เปลี่ ยนเป็ นสี น้ าตาล เตรี ยมผลพันธุ์ไว้ประมาณ 2 เท่าของจานวนหน่ อที่ตอ้ งการเพราะในขณะเพาะจะมีพนั ธุ์ที่
ไม่ งอกและเมื่องอกแล้วก็ตอ้ งคัดหน่อที่ไม่แข็งแรงออก
การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะควรอยูก่ ลางแจ้ง ใกล้แหล่งน้ าและมีการระบายน้ าดี ไม่เป็ นแหล่งที่เคย
มีโรคและแมลงระบาดมาก่อน พื้นแปลงควรเป็ นทรายหยาบ เพื่อสะดวกในการเพาะและย้ายกล้า ปราบวัชพืช
ออกให้หมด ถ้าพื้นดิ นเป็ นดินแข็งควรไถดินลึก 15-20 ซม. ถ้าแปลงกว้างมาก ควรแบ่งเป็ นแปลงย่อย ขนาด
กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวตามความต้องการ เว้นทางเดินระหว่างแปลง 50 ซม. ในแต่ละแปลงย่อยขุดเป็ น
ร่ องลึกประมาณ 10 ซม. กว้างเท่าขนาดของผลมะพร้าว ยาวตลอด พื้นที่ แต่ละแปลงจะเพาะมะพร้าวได้ 10 แถว
การเลือกที่ปลูกมะพร้ าว หลักทัว่ ไปในการคัดเลือกที่ปลูกมะพร้าวควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ ดิน เป็ นดิน
ร่ วน หรื อร่ วนปนทราย อุม้ น้ าได้ดี ถ้าเป็ นดินเหนียวต้องมีการระบายน้ าดี สภาพดินเป็ นกลาง หรื อเป็ นกรดเพียง
เล็กน้อย pH ระหว่าง 6-7 หน้าดินมีความลึกไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ระดับน้ าใต้ดินไม่ควรตื้นกว่า 2 เมตร
วิธีการเพาะ วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่ องที่เตรี ยมไว้ หันด้านที่ปาดขึ้นข้างบนเรี ยงไปตามทิศ
ทางเดียวกัน ให้แต่ละผลติดกันหรื อห่ างกันไม่เกิน 5 ซม. กลบทรายหรื อดินให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พน้ ผิว
ดินประมาณ 1/3 ของผลถ้าฝนไม่ตก รดน้ าให้ชุ่มอยูเ่ สมอ โดยสังเกตจากความชื้นตรงบริ เวณรอยปาดคอยดูแล
กาจัดวัชพืช โรค-แมลงต่าง ๆ
หลังจากเพาะแล้ วประมาณ 2-3 สั ปดาห์ หน่อจะเริ่ มงอก ในระยะแรก ๆ จะงอกน้อย เมื่อเลย 4 สัปดาห์
ไปแล้วหน่อจะงอกมากขึ้น มะพร้าวที่ไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์ หรื อ 70 วัน ควรคัดทิ้ง หรื อนาไปทามะพร้าว
แห้ง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้งอกก็จะได้หน่ อที่ไม่ดี ตามปกติมะพร้าวจะ งอกประมาณร้อยละ 60 ภายใน 10
สัปดาห์ เมื่อหน่อยาวประมาณ 1-3 นิ้ว ควรย้ายลงแปลงชา ในการค้าจะไม่ยา้ ยลงแปลงชาทีละน้อย แต่จะรอย้าย
พร้ อมกันในคราวเดี ยวในกรณี ที่ทาการเพาะมะพร้ าวเป็ นจานวนไม่มากนักอาจทาการเพาะโดยไม่ตอ้ งนาลง
แปลงชา ก็ได้ แต่ในการเพาะจะต้องขยายระยะให้กว้างขึ้น โดยวางผลห่ างกันประมาณ 45-50 ซม. เพื่อให้หน่ อ
เจริ ญได้ดี จะได้หน่อที่อว้ นและแข็งแรง เมื่อหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คดั ไป ปลูกได้
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมสภาพพืน้ ดิน พื้นที่ปลูกมะพร้าวในประเทศไทยไม่ควรสู งกว่าระดับน้ าทะเล
เกิน 100 เมตร ปลูกได้ต้ งั แต่ดินทรายจนถึงดินเหนียวจัด แต่ในดินร่ วนจะมีการระบายน้ าดีทาให้รากเจริ ญเติบโต

เร็ ว หน้าดิ นควรลึ กไม่น้อยกว่า 1 เมตร และน้ าใต้ดินไม่สูง เพราะอาจทาให้เหี่ ยวเฉาและผลอ่อนร่ วงหล่ นได้
ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินควรอยูร่ ะหว่าง 6.4 – 7.0 และมีความอุดมสมบรู ณ์ปานกลาง
ดิน
ดินทีเ่ หมาะกับการปลูกมะพร้ าวมี 6 ชนิดคือ
1. ดินใกล้ฝั่งแม่น้ า
2. ดินใกล้ปากน้ าติดทะเลเป็ นที่ราบลุ่มน้ าท่วมในฤดูฝน
3. ดินตามเกาะต่างๆ
4. ดินชายทะเลซึ่ งส่ วนมากหน้าดินเป็ นดินทราย
5. ดินเลนที่ขดุ ลอกจากสันดอน
6. ดินบนคันนา
สภาพอากาศ
- สภาพอากาศ ถึงแม้มะพร้าวจะสามารถเจริ ญเติบโตและให้ผลในสภาพลมฟ้ าอากาศแทบทุกประเภท
แต่หากจะปลูกเป็ นการค้าก็ควรจะเลือกปลูกในสภาพที่มะพร้าวจะให้ผลผลิตสู ง ซึ่ งสภาพลมฟ้ าอากาศที่เหมาะ
แก่การปลูกมะพร้าวเป็ นดังนี้
- อุณหภูมิ ถ้ามีอุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซี ยส ติดต่อกันหลาย ๆ วัน มะพร้าวจะให้ผลน้อย อุณหภูมิ
ที่ เหมาะสมคื อ ระหว่า ง 27 + 7 องศาเซลเซี ยส ระดับ ความสู ง ของพื้นที่ ถ้า ปลู ก มะพร้ า วในที่ที่ สู ง กว่า
ระดับน้ าทะเลมาก ๆ มะพร้ าวจะไม่ค่อย ออกผล การทาสวนเพื่อการค้าควรเป็ นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิ น
100 เมตร
- ฝน มะพร้าวเจริ ญเติบโตให้ผลผลิตดีเมื่อได้รับน้ าฝนอย่างสม่าเสมอ 1500 – 2000 มิลลิเมตรต่อปี และ
ไม่ควรได้รับน้ าน้อยกว่า 50 มิ ลลิ เมตรติดต่อกันนาน 3 เดือน ผูป้ ลูกมะพร้ าวในภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จึงนิยมขุดร่ องสวนเพื่อให้มะพร้าวมีน้ าหล่อเลี้ยงเพียงพอตลอดปี ทั้งยังช่วยป้ องกันน้ าท่วม
รากหากฝนตกชุกเป็ นเวลานาน
- ลม ลมพัดอ่อนๆ จะช่วยให้มะพร้าวเติบโตได้ดีเพราะเพิ่มการคายน้ าและเร่ งการดูดธาตุอาหารและน้ า
จากดิน ทั้งยังช่วยในการผสมเกสร แต่ถา้ ลมแรงเกิ นไปอาจทาให้ยอดบิดหักและตายได้ มะพร้าวที่ปลูกใหม่จะ
ชะงักการเจริ ญเนื่องจากรากยังไม่ยดึ ดินแน่นเท่าที่ควร
- แสงแดด มะพร้าวต้องการแสงแดดประมาณวันละ 7 ชัว่ โมง ถ้าปลูกมะพร้าวในที่แสงแดดส่ อง ไม่ถึง
ต้นจะสู งเร็ ว และไม่ค่อยออกผลเนื้ อในผลก็จะบาง จึงไม่ควรปลูกมะพร้าวในที่ร่มหรื อ ปลูกถี่เกินไปมะพร้าว
ต้องการแสงแดดสม่าเสมอประมาณ 2000 ชัว่ โมงต่อปี หรื อไม่นอ้ ยกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน หากได้รับแสงแดดน้อย
มะพร้าวจะไม่ค่อยออกดอกติดผล หรื อติดผลแต่เนื้อบาง อุณหภูมิ มะพร้าวเจริ ญได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ย

27 องศาเซลเซียส และไม่ควรต่ากว่า 7 – 8 องศา และอุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน อุณหภูมิที่ต่า
มากจะกระทบกระเทือนการเจริ ญและผลผลิต
- ปริมาณน้า ควรมีฝนตกไม่นอ้ ยกว่า 1,300 มม./ปี และตกกระจายสม่าเสมอแทบทุกเดือน ถ้ามีฝนตก
น้อยกว่า 50 มม./เดือน เป็ นเวลานานติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน ผลผลิตจะลดลง หรื อไม่ให้ผลเลย
- ระยะปลูก ระยะปลูกเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อจานวนผลผลิตที่จะได้รับถ้าปลูกถี่เกินไปต้น
มะพร้าวจะบังร่ มกัน ไม่สามารถจะปรุ งอาหารได้อย่างเต็มที่ ต้นสู งชะลูด ออกผลไม่ดก แต่ถา้ ปลูกห่ างกันมาก
จะได้จานวนต้นน้อย ผลผลิตก็นอ้ ย
หมายเหตุ มะพร้าวต้นเตี้ยควรปลูกไร่ ละประมาณ 40-45 ต้น สาหรับพื้นที่ลุ่ม หรื อดินเป็ นดินเหนียว การระบาย
น้ าไม่ดี ควรยกร่ องให้สูงกว่าระดับน้ าท่วมสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. ขุดร่ องตามความยาวของพื้นที่ สันร่ องกว้าง
5 เมตร สาหรับพันธุ์ตน้ เตี้ย 8 เมตร สาหรับพันธุ์ตน้ สู ง คูร่องกว้าง 2 เมตร
ประโยชน์
มะพร้ าวสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ หลายอย่าง
1. นา้ มะพร้ าว ใช้เป็ นเครื่ องดื่มเกลือแร่ ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซี ยม นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติ
ปลอดเชื้ อโรค และเป็ นสารละลายไอโซโทนิ ก ซึ่ งด้วยเหตุน้ ี จึงสามารถนาน้ ามะพร้าวไปใช้ฉีดเข้าหลอดเลือด
เวน ในผูป้ ่ วยที่มีอาการขาดน้ าหรื อปริ มาณเลือดลดผิดปกติได้ น้ ามะพร้าวสามารถนาไปทา วุน้ มะพร้าว ได้ โดย
การเจือกรดอ่อนเล็กน้อยลงในน้ ามะพร้าว
2. เนือ้ มะพร้ าวแก่ นาไปทากะทิได้ โดยการขูดเนื้อในเป็ นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอาน้ ากะทิออก
3. กากมะพร้ าว ที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนาไปทาเป็ นอาหารสัตว์ได้
4. ยอดอ่ อนของมะพร้ าว หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่า หัวใจมะพร้ าว (coconut’s heart) สามารถนาไปใช้
ทาอาหารได้ ซึ่ งยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนทาให้ตน้ มะพร้าวตาย ด้วยเหตุน้ ีจึงมักเรี ยกยา
ยอดอ่อนมะพร้าวว่า “สลัดเจ้าสัว“ (millionaire's salad)
5. ใยมะพร้ าว นาไปใช้ยดั ฟูก ทาเสื่ อ หรื อนาไปใช้ในการเกษตร
6. น้ามันมะพร้ าว ได้จากการบีบหรื อต้มกากมะพร้าวบด นาไปใช้ในการปรุ งอาหารหรื อนาไปทา
เครื่ องสาอางก็ได้ และในปั จจุบนั ยังมีการผลิตใบโอดีเซลจากน้ ามันมะพร้าวอีกด้วย
7. กะลามะพร้ าว นาไปใช้ทาสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้ ฯลฯ
8. ก้านใบ หรื อ ทางมะพร้าว ใช้ทาไม้กวาดทางมะพร้าว
9. จั่นมะพร้ าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ าตาล

10. จาวมะพร้ าว ใช้นามาเป็ นอาหารได้ ในจาวมะพร้ าวมีฮอร์ โมนออกซิ น และฮอร์ โมนอื่นๆแต่ มี
ฮอร์โมนออกเซิ งปริ มาณมากที่สุด ซึ่ งเมื่อนาไปคั้น และนาน้ าที่ได้จากจาวมะพร้าว ไปรดต้นพืช จะช่วยกระตุน้
การเจริ ญเติบโตของพืชได้

รู ปที่ 2.3 ต้นมะพร้าว
ที่มา : https://www.palangkaset.com/เมืองไม้ผล/ส้มโอขาวใหญ่-1-ส้มโอ-1-การป/attachment/11-การปลูก
มะพร้าวน้ าหอม

2.4 ผลิตภัณฑ์ ทีแ่ ปรรู ปมะพร้ าว
มะพร้ าว เป็ นพืชที่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จพืชหนึ่ งของประเทศไทย เนื่ องจากคนไทยรู้ จกั ใช้เนื้ อ
มะพร้าวในการบริ โภคเป็ นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจาวัน
2.4.1 อุ ต สาหกรรมเนื้ อ มะพร้ า ว นอกจากเราใช้ม ะพร้ าวสดและแห้งในการประกอบอาหารใน
ชีวติ ประจาวันแล้ว มะพร้าวยังเป็ นพืชที่มีบทบาทสาคัญยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

รู ปที่ 2.4 เนื้อมะพร้าว
ที่มา : https://sakuntra.wordpress.com
2.4.2 อุตสาหกรรมมะพร้ าวขูดแห้ ง วิธีการคือนาเนื้ อในมะพร้าวมาขุดลักษณะเดี่ยวกับเนื้อมะพร้าวสด
ขูดที่ มี ขายอยู่ตามท้องตลาดทัว่ ไป หลังจากนั้นนาไปผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยความร้ อนประมาณ 60 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 35 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นผงขาวนวล แต่ยงั คงสภาพกลิ่น รส ของมะพร้าวแห้ง
ทุกประการ

รู ปที่ 2.5 มะพร้าวขูดแห้ง
ที่มา : https://sakuntra.wordpress.com , Sakuntra Toma

2.4.3 อุตสาหกรรมน้ามันมะพร้ าว เป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรที่รับช่วงการผลิตมาจากอุตสาหกรรม
มะพร้ าวแห้ง มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่ น อุตสาหกรรมทานม ทาสบู่
เนยเทียม เป็ นต้น สาเหตุที่น้ ามันมะพร้าวเป็ นที่ยอมรับของทัว่ ไปเพราะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัว ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
ของตลาด และปริ มาณหาได้ค่อนข้างสม่าเสมอตลอดทั้งปี

รู ปที่ 2.6 น้ ามันมะพร้าว
ที่มา : https://sakuntra.wordpress.com , Sakuntra Toma
2.4.4 อุตสาหกรรมกะทิเข้ มข้ น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาน้ ากะทิมะพร้าวมาระเหย เอาน้ าออก
บางส่ วน แล้วนาไปบรรจุในภาชนะปลอดอากาศ ทาให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และสะดวกต่อการใช้เพราะ
เมื่อนากะทิดงั กล่าวมาผสมเข้ากับน้ าก็จะคืนรู ปเป็ นกะทิธรรมดา การทากะทิเข้มข้นทาอยูใ่ นวงจากัด ปั จจุบนั มี
โรงงานด้า นนี้ 2 โรง เนื่ องจากในประเทศเรายัง พอหามะพร้ า วสดคั้นกะทิ ไ ด้ง่า ย แต่ อาจจะจาเป็ นส าหรั บ
ต่างประเทศ

รู ปที่ 2.7 กะทิเข้มข้น
ที่มา : https://sakuntra.wordpress.com , Sakuntra Toma

2.5 แบรนด์ มาการอง Brand Pieke Herme
1. แบรนด์ Pierre Herme

รู ปที่ 2.8 มาการองยีห่ อ้ Pierre Herme
ที่มา : http://foodiesjournie.com/5-macarons
Pierre Herme นั้นเพราะนอกจาก Macaron ของที่นี่จะชิ้นใหญ่ หนานุ่ม ไส้เยอะ กับความคิดสร้างสรรค์
และลูกเล่นที่สอดแทรกมาในรสชาติต่างๆ ตัวไส้ไม่ได้เป็ นแค่ครี มเฉยๆ บางชิ้ นก็มี gelee บางชิ้นก็มี ganache
บางรสก็มีบา้ งที่แปลก ในวงการขนมถือกันว่าคุณ Pierre Herme เป็ น ปิ กัสโซ่ แห่ งวงการขนมหวาน เพราะคอย
Innovate รสและเทคนิคใหม่ๆ มาให้แปลกใจอยูอ่ ย่างไม่หยุดยั้ง
2. แบรนด์ Laduree

รู ปที่ 2.9 มาการองยีห่ อ้ Laduree
ที่มา : http://foodiesjournie.com/5-macarons
Laduree ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1862 จากร้านคลาสสิ คที่โด่งดังในฝรั่งเศสก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ
จนขยายเปิ ดสาขาไปทัว่ โลก ต้องยกให้ Laduree เพราะเป็ นต้นตารับที่แท้จริ ง คุณ Pierre Herme เองก็ยงั เคย
ทางานที่ Laduree ก่อนจะออกมาเปิ ดแบรนด์ของตนเองที่ Tokyo

3. แบรนด์ Harrods

รู ปที่ 2.10 มาการองยีห่ อ้ Harrods
ที่มา : http://foodiesjournie.com/5-macarons
อันนี้เป็ นรสสัมผัสฝา ของ Harrods จะค่อนไปแนวใกล้เคียงกับ Pierre Herme กับ Laduree มากกว่าอีก
สองสามที่ที่คนชอบพูดถึงกันอย่าง Mandarin Oriental Shop และ Dhara Dhevi ช่วงแรกๆ ที่ออกมา Harrods ทา
Macaron สี เหมือนกันทุกรส แต่ช่วงหลังทาสี สันสดใสขึ้นและมีรสใหม่ๆ มากขึ้น
4. แบรนด์ Mandarin Oriental Shop

รู ปที่ 2.11 มาการองยีห่ อ้ Mandarin Oriental Shop
ที่มา : http://foodiesjournie.com/5-macarons
Mandarin Oriental จะมีหลากหลายรสที่ตวั ไส้เป็ นแยมอยูใ่ นครี ม และมีรสแปลกๆ ดูไม่น่าจะเข้ากันแต่
ทาออกมาผสมผสานได้ลงตัวอีกหลายแบบ อย่างรส ปลาหมึก (squid ink) นี่ก็ตอ้ งยอมที่กล้าทาออกมาให้ได้ลอง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) ตั้งอยูท่ ี่ 33 /1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ10120 ติดกับรถไฟฟ้ าบีทีเอสสถานีสุรศักดิ์ (ทางออกที่ 4)

รู ปที่ 3.1 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา : https://www.eastinhotelsresidences.com/en/eastingrandsathornbangkok/gallery.html

รู ปที่ 3.2 แผนที่ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา : https://www.thai-tour.com/th/hotels/map-

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมอิ ส ติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ ( Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) โดดเด่ น
ด้วยที่ต้ งั เหนื อระดับบนถนนสาทร ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ สะดวกสบายด้วยทางเชื่ อมจากรถไฟฟ้ าบี
ทีเอส สถานี สุรศักดิ์ เข้าสู่ ตวั โรงแรมฯได้โดยตรง นอกจากนี้ โรงแรมฯยังอยู่ใกล้แม่น้าเจ้าพระยา
สถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวอันเป็ นเอกลักษณ์ ของกรุ งเทพฯเพียงไม่กี่นาที ทาให้โรงแรมฯเหมาะ
อย่างยิง่ ทั้งสาหรับการเดินทางมาเพื่อทาธุ รกิจ และเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน
โรงแรมฯสู ง 33 ชั้น ให้บริ การห้องพักทั้งสิ้ น 390 ห้อง ทุกห้องล้วนได้รับการออกแบบอย่าง
สวยงามในแบบร่ วมสมัย แฝงด้วยความหรู หรามีระดับ มาพร้ อมกับความลงตัวของพื้นที่ใช้สอยให้
ตอบรับกับไลฟ์ สไตล์ของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ ตัวอาคารเน้นเพดานสู งและการใช้กระจกสู งจากพื้น
ถึงเพดานเพื่อเปิ ดรับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองกรุ งเทพฯและแม่น้ าเจ้าพระยาแบบพาโนราม
โรงแรมอิ ส ติน แกรนด์ สาทร บริ ก ารห้องอาหารและเลาจน์ ในบรรยากาศที่ แตกต่ า งกัน
ออกไป 4 แห่ง เพื่อให้คุณได้เลือกอิ่มอร่ อยและสัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลาย
Blunos

รู ปที่ 3.3 ห้องอาหาร Blunos
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1152817.
Blunos เป็ นร้านอาหารที่ใช้ชื่อตาม Chef Martin Blunos เชฟชาวอังกฤษชื่อดังจากการได้รับ
มิชลินสตาร์ ถึง 2ดาวที่ประเทศอังกฤษ ด้วยบรรยากาศของร้ านที่อยู่บริ เวณที่เดี ยวกับสระว่ายน้ าใน
โรงแรม เชฟเลือกที่จะครี เอทเมนูสไตล์ Classic Comfort Food อาหารทานง่าย สบายๆ เหมาะกับการ
แบ่งทานหลายคน และยังเลื อกใช้วตั ถุ ดิบที่ หาได้จากที่ น้ ี เป็ นหลัก โดยทุกเมนูจะเป็ นสไตล์ โฮ
มเมด ไม่ซับซ้อน ทานได้ง่าย แต่เน้นพิถีพิถนั ใส่ ใจในรายละเอียดและความสมดุลของรสชาติเป็ น
หลัก

Glass House

รู ปที่ 3.4 ห้องอาหาร Glass House
ที่มา : https://www.eastinhotelsresidences.com/en/eastingrandsathornbangkok/default.html
บริ การอาหารรสชาติท้ งั แบบเอเซี ยนและตะวันตกในราคาคุ ม้ ค่าตลอดวัน เลือกอิ่มอร่ อยกับ
บุฟเฟต์หลากหลายหรื อเลือกสรรตามเมนู พร้อมบริ การเครื่ องดื่ม ค็อกเทลนานาชนิ ด และไวน์ช้ นั ดี
จากทัว่ โลก และเพลิ ดเพลิ นไปกับการชมพ่อครัวปรุ งอาหารแบบครัวเปิ ด ในบรรยากาศการตกแต่ง
สไตล์โมเดิร์น บนชั้น 5 ของโรงแรมฯ
Chef Man

รู ปที่ 3.5 ห้องอาหาร Chef Man
ที่มา : https://www.eastinhotelsresidences.com/en/eastingrandsathornbangkok/default.html

ลิ้มรสอาหารจีนแท้สูตรต้นตารับปรุ งด้วยวัตถุดิบชั้นดี ในบรรยากาศห้องอาหารจีนแบบร่ วม
สมัย บนชั้น 3 ของโรงแรมฯ ซึ่ งสามารถเดิ นทางได้อย่างสะดวกด้วยทางเชื่ อมต่อโดยตรงจากสถานี
รถไฟฟ้ าสุ รศักดิ์
Executive Lounge

รู ปที่ 3.6 ห้องอาหาร Ex-Lounge
ที่มา : https://www.eastinhotelsresidences.com/en/eastingrandsathornbangkok/default.html
บริ ก ารพิ เ ศษเอกสิ ท ธิ์ แก่ ผูเ้ ข้า พัก ห้อ งเอ็ก เซ็ ก คิ วที ฟ (Executive Room) อาทิ เช็ ค อิ น และ
เช็คเอาท์อย่างเป็ นส่ วนตัว อาหารเช้า อาหารว่างระหว่างวัน ค็อกเทลในช่วงเย็น และสิ ทธิ การใช้ห้อง
ประชุมย่อย ฯลฯ เป็ นต้น พร้อมชมวิวมหานครในมุมสู ง ณ ชั้น 32 ของโรงแรม เปิ ดบริ การตั้งแต่
6.00 – 22.00 น.

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
3.3.1รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์กรในแผนกครัว

รู ปที่ 3.7 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์กรในแผนกครัว
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
3.3.2 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม

รู ปที่ 3.8 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 3.9 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 3.10 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 3.11 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 3.12 กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิในโรงแรม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.13 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวศรัญญา แสนกล้า
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวศรัญญา แสนกล้า
ตาแหน่ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก: ครัวญี่ปุ่น
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา: ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
หน้ าทีซ่ ึ่งได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
 แช่ขา้ ว หุงข้าว และตีขา้ วญี่ปุ่น
 ม้วนมากิ พลูโต ตัดและจัดลงหิ น Breakfast
 ม้วนแซลมอนโรล แคลิฟอเนียโรล กุง้ โรล เทมปุระโรล ปูอดั โรล ตัดและจัด
ตกแต่งลงหิ นเพื่อออกDinner ที่Ex-Lounge
 จัดไลน์และดูแลไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหาร Lunch และ Dinner
 เตรี ยมเครื่ องมิโซะ และต้มซุ ปมิโซะ
 เตรี ยมไส้มากิและเตรี ยมไส้ขา้ วหน้าต่างๆ
 ขึ้นปลาและถอนก้างปลาแซลมอน
 ทอดกุง้ เทมปุระ

รู ปที่ 3.14 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวนิตยา คาพันธ์อินทร์
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวนิตยา คาพันธ์อินทร์
ตาแหน่ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก: ครัวเบเกอรี่
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา: ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
หน้ าทีซ่ ึ่งได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน












เรี ยงช้อน เพื่อใส่ ขนมไทย ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
หัน่ ผลไม้เพื่อทา Food Salad ใส่ อ่างผสม
เรี ยงมาการองใส่ หินดา เพื่อออกเมนูบน Ex-lounge
เตรี ยมส่ วนผสม เครปและแพนเค้ก และตวง ตีส่วนผสม และเก็บ
จัดขนม ทา Honeymoon and Anniversary and VIP 3 สาหรับแขกที่เข้ามาพัก
ขายน้ าแข็งที่ซุม้ บนห้องจัดเลี้ยง
ต้มน้ าเชื่ อมใส่ ถงั ไว้แช่ตเู ้ ย็น
ตีน้ าQuiche เพื่อใส่ ของร้อน Spinach
ปั้ นข้าวเหนียวมูนใส่ จาน 30 ชิ้น
รี ดแป้ งหวานใส่ แม่พิมพ์และอบ เพื่อทาทาร์ ต (Tart)
เตรี ยมส่ วนผสม Bread Pudding ตีส่วนผสมและเทใส่ ขนมปั งนาไปอบ

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานพนักงานที่ปรึกษา

รู ปที่ 3.15 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฎฐาภรณ์ สุ ดหรุ่ น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล : คุณณัฎฐาภรณ์ สุ ดหรุ่ น
ตาแหน่ ง : Assistant kitchen Administrator
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ัติ ง าน โรงแรมอิ ส ติ น แกรนด์ สาทร เริ่ ม มาปฏิ บ ัติ ง านตั้ง แต่ ว นั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่31 สิ งหาคม 2561เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ทางาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งจะปฏิบตั ิงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และหยุด2 วัน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนินการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม 2561รวม 16 สัปดาห์
แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ศึกษาปัญหาที่จะทา
กาหนดหัวข้อโครงงาน
ลงมือปฏิบตั ิ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและจัดทารายงาน
3.7.1 รวมรวบข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
ได้ทาการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานในการกาหนดหัวข้อโครงงานให้ตรงกับสิ่ งที่
สนใจที่จะศึกษาปัญหาภายในโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
3.7.2 วิเคราะห์การทาโครงงาน
ได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของแต่ละครัว
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
ทาการทดลองหลายครั้ง วิเคราะห์ดดั แปลงวัตถุดิบจนเกิดเป็ นมาการองมะพร้าว
3.7.4 จัดทาเอกสาร
เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ และดาเนิ นการจัดทารู ปเล่ม และสรุ ปผล
ของโครงงาน
3.7.5 ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่อทารู ปเล่มเสร็ จแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทา
โครงงานให้สมบูรณ์
3.7.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
3.8 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word 2010

 กล้องถ่ายรู ป
 เครื่ องถ่ายเอกสาร

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานเรื่ อง มาการองมะพร้าว (Coconut Macaron) มีวตั ถุประสงค์เพื่อนามะพร้าวซึ่ งเป็ น
ผลไม้ที่นิยมและมีชื่อเสี ยงของไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับขนมมาการอง
4.1 รายละเอียดการทาโครงงาน
จากการที่สืบค้นคว้าหาข้อมูล โดยการทบทวนเอกสารและการทดลองทาจริ ง ได้แปลงสู ตร
ให้ดียงิ่ ขึ้น เมื่อนามะพร้าวมาเป็ นส่ วนผสมของมาการอง จึงได้สูตรดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการทามาการองมะพร้ าว (Coconut Macaron)
ส่ วนผสม
- Almond Powder
300 g.
- Icing Powder
500 g
- Coconut Powder
200 g.
- Egg White (1)
180 g.
- Egg White (2)
180 g.
- Water
160 g.
- Sugar
500 g.
ขั้นตอนการทาไส้ มาการองไส้ มะพร้ าว (Coconut Macarons)
ส่ วนผสม
- Sugar
70
g.
- Water
10
g.
- Cream
30
g
- Coconut Powder
1
tsp.
- Coconut Milk
30
g.
- White Chocolate
30
g.

4.2 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
เครื่ องตีแป้ ง

รู ปที่ 4.1 เครื่ องตีแป้ ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิ

รู ปที่ 4.2 เทอร์ โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
เตาอบ

รู ปที่ 4.3 เตาอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

หม้อต้ม

รู ปที่ 4.4 หม้อต้ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
อ่างผสม

รู ปที่ 4.5 อ่างผสม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ไม้พายซิลิโคน

รู ปที่ 4.6 ไม้พายซิลิโคน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ถาดอบ

รู ปที่ 4.7 ถาดอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

แผ่นซิ ลิโคนรองอบ

รู ปที่ 4.8 แผ่นซิ ลิโคนรองอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ถุงบีบ

รู ปที่ 4.9 ถุงบีบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
หัวบีบ

รู ปที่ 4.10 หัวบีบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

4.3 วิธีการทามาการอง

- ร่ อนน้ าตาลไอซิ่ ง ผงมะพร้าวอบและผงอัลมอนด์
ลงไปในอ่างผสม

รู ปที่ 4.11 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- คลุกให้เข้ากันไม่ให้เป็ นก้อน

รู ปที่ 4.12 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- ตวงน้ ากับนาตาลใส่ ในหม้อต้ม ใช้ไฟ 200 องศา
และเทอร์ โมมิเตอร์ วดั อุณหภูมิให้ได้ 117 องศา

รู ปที่ 4.13 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- ตีไข่ขาว ค่อยๆเร่ งระดับให้แรงขึ้น พอน้ าเชื่อม
ได้อุณหภูมิแล้ว ปิ ดไฟแล้วยกลงจากเตาให้ฟอง
หาย แล้วค่อยๆ เทใส่ หม้อที่ตีไข่ขาวอยู่ และเร่ ง
ระดับให้แรงสุ ด

รู ปที่ 4.14 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- เอาส่ วนผสมไข่ขาวที่ตีแล้ว ไปตะล่อมเข้ากับไอ
ซิ่ ง และผงอัลมอนด์ป่นที่ร่อนไว้แล้ว

รู ปที่ 4.15 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- เอาส่ วนผสมใส่ ในถุง บีบปากถุงกว้างประมาณ
1 เซนติเมตร วางแผ่นซิ ลิโคนที่เป็ นลายพิมพ์
สาหรับมาการอง บนแผ่นรองอบ แล้วก็จดั การ
บีบส่ วนผสมลงในซิ ลิโคน เคาะๆ แผ่นรองอบ
เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากมาการอง แล้วก็พกั
เอาไว้ประมาณ 20 นาที
รู ปที่ 4.16 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- นาเข้าเตาอบ อุณหภูมิ 145 องศา ใช้เวลา
15 นาที กลับถาดแล้วอบต่อ 5 นาที

รู ปที่ 4.17 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- อบเสร็ จนาออกจากเตามาพักไว้ 15 นาที

รู ปที่ 4.18 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

- มาการองที่เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.19 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

วิธีการทาไส้ มาการองมะพร้ าว

- ต้มน้ ากับน้ าตาลให้เป็ นคาราเมล ให้เป็ น
สี น้ าตาลนิด

รู ปที่ 4.20 วิธีการทาไส้มาการองมะพร้าว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
- ต้มครี ม ใส่ ผงมะพร้าว และคนให้เป็ นเนื้อ
เดียวกัน ปิ ดไฟและค่อยเทใส่ คาราเมลที่ตม้ อยู่
พร้อมคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.21 วิธีการทาไส้มาการองมะพร้าว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
- นา White Chocolate ใส่ แล้วคนให้
White Chocolate ละลายและใส่ เนยคนให้เข้ากัน
แล้ว ปิ ดไฟ

รู ปที่ 4.22 วิธีการทาไส้มาการองมะพร้าว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
\
- มาการองไส้มะพร้าวที่เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.23 วิธีการทามาการอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

4.4 กลุ่มตัวอย่ างผู้ทดลองมาการองมะพร้ าว (Coconut Macarons)
จากพนักงานในแผนกครัวเบเกอรี่ และแผนกครัวอื่นๆ ในโรงแรม จานวน 6 คน จากการสังเกตดังนี้
พนักงาน 8 คน จาก 10 คน พึงพอใจในรสชาติของมาการองมะพร้าว
- พนักงานจานวน 8 คน มีความพึงพอใจในรสชาติของมาการอง เนื่องด้วยมีความหอมของ
มะพร้าว และนุ่มของตัวมาการอง กับความหวานของไส้ที่ไม่หวานมากเกินไป
- พนักงานจานวน 2 คน ได้ให้คาแนะนาว่า ตัวมาการองมีความเหนียวนิดหน่อย และหวาน
มากเกินไป
4.5 ผู้ทดลองทานมาการอง
สรุ ปผลผู้ทดลองทานมาการอง
คาถามที่ 1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง
: มีความมันความอร่ อยในตัวของมาการอง
2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์
: อร่ อย
3. คุณอานนท์ อยูย่ ง
: อร่ อยกรอบนุ่มไม่หวานมาก
4. คุณยุทธนา ศรี เกตุ
: รสชาติที่ไม่หวานมากและหอม
5. คุณปณุยนุช สี ระบุตร
: รสชาติที่ไม่หวานมากของตัวมาการอง
6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
: รสชาติอร่ อยไม่หวานมาก
สรุ ปในคาถามที่ 1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร จะเห็นได้วา่ คนที่ 1 – 6 มีความคิดเห็นว่า รสชาติของมา
การองมีความ หอม อร่ อย ไม่หวานมาก มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 100 %
คาถามที่ 2 สี มาการองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.2 สี มาการองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง
: สี มาการองสวย และมีผวิ มะพร้าวขูดเด่นขึ้น
2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์
: สี ที่มีมะพร้าวแทรกและดูเด่นขึ้นมา
3. คุณอานนท์ อยูย่ ง
: สี มาการองสวยได้รูป
4. คุณยุทธนา ศรี เกตุ
:
5. คุณปณุยนุช สี ระบุตร
:
6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
: สี มาการองได้สีที่สวย
สรุ ปในคาถามที่ 2 สี มาการองเป็ นอย่างไรจะเห็นได้วา่ คนที่ 1,2,3,6 มีความคิดเห็นว่า สี ของมาการอง
สวย ผิวมะพร้าวดูเด่น มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 68 % ในขณะคนที่ 4,5 ไม่แสดงความคิดเห็น คิด
เป็ นร้อยละ 32 %

จากตารางที่ 4.1 ในคาถามที่ 3 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.4 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง

:ได้กลิ่นของมะพร้าวที่หอมละมุนอ่อนๆไม่ฉุน

2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์

: ได้กลิ่นของมะพร้าว

3. คุณอานนท์ อยูย่ ง

: กลิ่นมะพร้าวหอม

4. คุณยุทธนา ดีศรี เกตุ

: ได้กลิ่นที่หอม

5. คุณปณุยนุช สี ระบุคร

: หอมที่มาจากกลิ่นมะพร้าว

6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์

: ได้กลิ่นของมะพร้าวที่หอม

สรุ ปในคาถามที่ 2 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร จะเห็นได้วา่ คนที่ 1 - 6 มีความคิดเห็น
แนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 100 %
จากตารางที่ 4.1 ในคาถามที่ 4 ตัวฐานของมาการองได้ไหม
ตารางที่ 4.5 ตัวฐานของมาการองได้ไหม
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง

: มันจะเหนียวตรงกลางของฐาน

2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์

:

-

3. คุณอานนท์ อยูย่ ง

:

-

4. คุณยุทธนา ดีศรี เกตุ

: ตัวมาการองที่มีความเหนียวตรงกลางฐาน

5. คุณปณุยนุช สี ระบุคร

:

6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์

: ตัวฐานมาการองเหนียวยังขึ้นไม่ได้รูป

-

สรุ ปในคาถามที่ 2 ตัวฐานของมาการองได้ไหม จะเห็นได้วา่ คนที่ 1,4,6 มีความคิดเห็นแนวโน้มที่
เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 50 % ในขณะคนที่ 2,3,5 ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็ นร้อยละ 50 %

สรุ ปผลการทดลอง
จากการได้เป็ นนักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษา ได้เข้าฝึ กงานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ในแผนกครัว
และได้ฝึกในครัวเบเกอรี่ จากการทางานในครัวเบเกอรี่ มีขนมหลากหลาย ส่ วนตัวมีความชอบด้านขนม
โดยเฉพาะมาการอง จึงได้มีแนวคิดที่จะทามาการองโดยดัดแปลงจากมาการองที่มีตน้ กาเนิดจากฝรั่งเศส ให้มี
ความเป็ นไทย จึงได้แนวคิดที่จะทามาการองมะพร้าวในแบบไทย จากการทามาการองมะพร้าว ได้มีการลงมือ
ปฏิบตั ิทามาการอง 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ปรับสู ตรมาการอง เปลี่ยนสู ตรมาการองที่มีน้ า ดัดแปลงเปลี่ยนเป็ นน้ ามะพร้าวแทน เพื่อให้ได้
กลิ่ นจากน้ ามะพร้าวสด ใส่ สีผสมอาหารลงไปด้วย พอนามาการองที่บีบแล้วไปอบ ผลปรากฏว่า อบมาการอง
ออกมาไม่ได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องด้วยกลิ่ นจากน้ ามะพร้ าว ผิวมาการองแตก เนื้ อมาการองเหลวเกิ นไป รสชาติ
หวานเกิ นไป ขามาการองไม่ข้ ึนรู ป เพราะอุ ณหภูมิของเตาอบร้ อนเกิ นไป ปริ มาณน้ าตาลมากกว่าน้ ามะพร้ าว
เวลาใส่ สีผสมอาหารลงไปเราคลุกนานไปกว่าจะเข้ากันเป็ นเนื้อเดียวกันจนทาให้เมอแรงที่อยูใ่ นส่ วนผสมเป็ นน้ า
ไม่เหนียว และกลิ่นจากน้ ามะพร้าวไม่มีเพราะโดนความร้อนกลิ่นมะพร้าวจึงระเหยออกหมด
รอบที่ 2 ลองใช้สูตรเดิ มไม่ปรับหรื อเปลี่ยนส่ วนผสม แค่เพิ่มมะพร้ าวอบแห้ง โรยบนมาการองก่อนอบ
ผลรับที่ได้คือมาการองผิวบนแตก เพราะโรยมะพร้าวแห้งหนาและเยอะเกินไป แต่มะพร้าวที่โรยเวลาอบจะได้
กลิ่นหอมของมะพร้าว ควรปรับปรุ งเรื่ องมะพร้าวที่โรยลดลง โรยบางๆ
รอบที่ 3 ได้ขอ้ คิดจากรอบที่ 2 โดยนามะพร้าวอบแห้งมาอยู่ในส่ วนผสมของแห้งเลย และได้ทาการเพิ่ม
ส่ วนผสมลงไปในส่ วนผสม ของอัลมอนด์กบั น้ าตาลไอซิ่ ง เนื่องจากส่ วนของอัลมอนด์ 500 g. เปลี่ยนจาก 500 g.
เป็ น 300 g. และเพิ่มมะพร้าวอบแห้งร่ อน 200 g. และเวลาอบโรยมะพร้าวอบแห้ง 1 ถาด ผลปรากฏว่า เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่คาดไว้ ตัวฝามาการองขึ้นรู ปมีผิวมะพร้าวเด่นในตัวมาการอง ส่ วนขามาการองขึ้นมาสวยได้รูป
และได้กลิ่นหอมจากมะพร้าวอบแห้ง รสสัมผัสไม่หวานมากมีความนุ่มนิดหน่อย ถือว่าได้ฝามาการองที่สวยและ
สมบูรณ์ตามเป้ าหมาย
ส่ วนไส้มาการองดัดแปลงจาก ส่ วนผสมไส้มาการองธรรมดา โดยการเพิ่มเนื้อมะพร้าวอบแห้ง น้ ากะทิ ผง
กะทิ และตัด ผลไม้ (Puree) เจลาติน ออกจากสู ตรเพื่อให้ได้ไส้มาการองมะพร้าวที่คาดไว้
ดังนั้น จากการได้ลงมือปฏิบตั ิทามาการองทั้ง 3 รอบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่เป็ นตามเป้ าหมาย ด้วย
ความร้อนจากเตาร้อนเกินไป โรยมะพร้าวหนาเกินไป ส่ วนรอบที่ 3 ได้ฝามาการองตามเป้ าหมายผลออกมา สวย
ได้รูป มีฐานของฝา และได้ให้ผทู ้ ดลองทานมาการอง มีความคิดเห็นว่ามาการองมีลกั ษณะเด่น คือ รสชาติมากา
รอง คิดเป็ นร้อยละ 100 % มาการองที่มีกลิ่นหอมมะพร้าว คิดเป็ นร้อยละ 100 % และสี มาการงสวยและผิว
มะพร้าวดูเด่นขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 68 % จากผูท้ ดลองทานและคาถามทั้งหมด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมำสรุ ปผล โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงำน
5.2 สรุ ปผลกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงำน
จำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้เข้ำรับกำรฝึ กงำนที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สำทร เป็ นระยะเวลำ3
เดือนครึ่ งในตำแหน่งนักศึกษำฝึ กงำน จำกกำรได้ไปฝึ กงำนทำให้ได้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิงำนที่แท้จริ ง
ของครัวเบอร์ เกอรี่ ครัวญี่ปุ่น ทำให้ได้เรี ยนรู้ ถึงกำรทำงำนรวมกับผูอ้ ื่น และได้ฝึกควำมอดทนต่อ
อุปสรรคต่ำงๆในกำรทำงำนที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สำทร ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทำได้จดั ทำโครงงำนเรื่ อง
มำกำรองมะพร้ ำวขึ้น เนื่ องจำกทำงโรงแรมอิสติน แกรนด์ สำทร มีรำยกำรอำหำรจำพวกขนมหวำน
และของว่ำงต่ำงๆที่มีสไตล์ควำมเป็ นไทยน้อยมำกโดยเหตุผลที่ทำมำกำรอง เพรำะ มำกำรองเป็ นขนม
หวำนที่ มี ต้นก ำเนิ ดจำกประเทศฝรั่ ง เศสมี ส่ วนประกอบหลัก ของ Almond น้ ำ ตำล และไข่ ข ำว มี
ลักษณะคล้ำยคุ กกี้ชิ้นเล็กสองอันประกบกันมีไส้ตรงกลำงซึ่ งมีควำมนิ ยมมำกในปั จจุบนั มำรวมกับ
มะพร้ำว เพรำะมะพร้ำวสื่ อถึงควำมเป็ นไทยมำกที่สุด เพรำะขนมไทยส่ วนมำกจะต้องมีส่วนผสมของ
กะทิที่ได้จำกมะพร้ำว ในกำรทำโครงงำนครั้งนี้ น้ นั ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรสำรวจโดยใช้วิธีแบบ
สัมภำษณ์ จำกกลุ่มตัวอย่ำงคือพนักงำนในแต่ละครัวที่นกั ศึกษำได้ปฏิบตั ิงำนอยู่ ซึ่ งผลที่ได้รับในกำร
สำรวจนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพึงพอใจ โดยกำรทำ มำกำรองมะพร้ำวนั้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อสถำน
ประกอบกำร คือได้เมนู ขนมหวำนที่มีอยู่แล้วให้มีควำมหลำกหลำยทำงรสชำติเพิ่มมำกขึ้น ทำให้
ลูกค้ำมีทำงเลือกที่แปลกใหม่ในกำรรับประทำนขนมหวำน
1. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพบว่ำผูต้ อบแบบสัมภำษณ์จำกกลุ่มตัวอย่ำงคือพนักงำนในแผนกครัวเบเกอรี่
และแผนกครัวอื่นๆ ในโรงแรมอิสติน แกรนด์ สำทร จำนวน 10 ท่ำน
2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงงำนเรื่ อง มำกำรองมะพร้ ำว โดย
ภำพรวมแล้วนั้นพนักงำนจำนวน 8 ท่ำน มีควำมพึงพอใจในรสชำติของมำกำรอง เนื่ องด้วยมีควำม
หอมของมะพร้ำว และนุ่มของตัวมำกำรอง กับควำมหวำนของไส้ที่ไม่หวำนมำกเกินไป และพนักงำน
จำนวน 2 ท่ำนได้ให้คำแนะนำว่ำ ตัวมำกำรองมีควำมเหนียวนิดหน่อย และหวำนมำกเกินไป

5.1.2 ข้อจำกัดหรื อปั ญหำของโครงงำน
1. ทำครั้งที่1 เมื่ อมี กำรเพิ่มวัตถุ ดิบทำให้มำกำรองที่อบออกมำครั้งแรกมีรูปทรงที่
ออกมำไม่สวย ไม่ได้รูปตำมควำมต้องกำร
2. ทำครั้งที่2 ตัวฝำมำกำรองมีควำมเหนี้ยวมำกเกินไป เพรำะใส่ ผงมะพร้ำวเยอะ
3. ทำครั้ งที่ 3 ตัวมำกำรองมี รสชำติ หวำนมำกเกิ นไปและไม่ ไ ด้รสชำติ ตำมควำม
ต้องกำร ไม่สำมำรถดึงควำมหอมของมะพร้ำวออกมำได้
5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงงำน
1. เพิ่มสี สันให้มำกำรองมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น
2. ลดน้ ำตำลเพื่อให้ตวั มำกำรองมีควำมหวำนลดน้อยลง
3. ลดส่ วนผสมบำงอย่ำงเพื่อให้ตวั เนื้อมำกำรองมีควำมนุ่มยิง่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
1. ได้เรี ยนรู้วธิ ีกำรทำอำหำร ทำเค้กและขนมชนิดต่ำงๆ
2. ได้ฝึกภำษำอังกฤษกับชำวต่ำงชำติและเรี ยนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
3. ได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนกำรทำงำนเป็ นทีม
4. ได้เรี ยนรู ้วธิ ี กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำที่ดีในกำรทำงำน
5. ฝึ กควำมอดทนในกำรทำงำน
6. ทำให้รับผิดชอบในหน้ำที่ของตัวเองได้เป็ นอย่ำงดี
5.2.2 ปั ญหำที่พบของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
1. ต้องมีกำรปรับตัวเป็ นอย่ำงมำกในกำรทำงำนในช่วงสัปดำห์แรกและช่วงของกำร
เปลี่ยนครัว
2. มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่ องมือภำยในครัวไม่มำกพอจึงทำให้กำร
ทำงำนล่ำช้ำ
3. อุปกรณ์ในครัวชำรุ ด และพัง หลำยอย่ำงจึงทำให้เกิ ดควำมล่ ำช้ำและยำกต่อกำร
ทำงำน
4. บุคลำกรในครัวมีจำนวนไม่มำกพอ แต่ละคนจึงมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลำย
อย่ำงต่อวัน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรให้ควำมรู้และฝึ กกำรใช้เครื่ องมือภำยในครัวให้มำกขึ้น
2. ควรหำควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรตกแต่งจัดจำนอำหำรให้มำกขึ้นเพื่อนำไปใช้ในกำร
ทำงำน
3. อยำกให้เพิ่มอุปกรณ์และภำชนะที่ใช้ภำยในครัวให้มีมำกขึ้น
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บทคัดย่ อ
โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มเมนู ขนม
หวานที่มีอยูแ่ ล้วให้มีความหลากหลายทางรสชาติเพิ่มมาก
ขึ้นและช่วยดึ งดูดความสนใจให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้รู้จกั
วัต ถุ ดิ บ แบบไทยๆคื อ มะพร้ า ว เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการทา
โครงงานครั้งนี้น้ นั ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจโดยใช้
วิธีแ บบสัม ภาษณ์ จากกลุ่ม ตัวอย่า งคื อพนัก งานในแต่ล ะ
ครั ว ที่ นัก ศึ ก ษาได้ปฏิ บัติ ง านอยู่ ผลการสารวจความพึ ง
พอใจ พบว่าโดยภาพรวมแล้วนั้นเป็ นมีความพึงพอใจใน
รสชาติมาการอง เนื่องจากมีความหอมของมะพร้าวมีความ
นุ่ มของตัวมาการอง และมี ความหวานของไส้ที่ไม่หวาน
มากเกิ นไป ได้รสชาติที่แปลกใหม่และยังนาวัตถุดิบของ
ไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดว้ ย
Abstract
The objective of this project was to add new
dessert into existing dessert set to increase various flavors
and Thai and foreign customers’ demand. This also
attracts foreign customers to know coconut as Thai raw
material. In this project, the authors conducted the survey
using interviewing method to collect data from the
sample. The sample of this study was employees at the
Kitchen Department of the hotel. The results showed that
the

sample was satisfied with overall coconut macaron in
terms of its tastes forasmuch coconut good scent, soft
macaroon, proper filling, exotic taste, and utilization of
Thai raw material to create benefits
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อขนมหวานและ
ของว่างต่างๆ
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการดัดแปลงเมนู ขนมหวานสไตล์
ไทยแบบใหม่ๆ
3. เพื่อให้ได้ขนมหวานแนวสากลที่มีรสชาติความเป็ นไทย
เพิ่มขึ้น
ขอบเขต
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
2. ขอบเขตด้านประชากร
พนัก งานแผนก F&B ส่ ว นงานKitchen ของ
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร จานวน 62 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิ งหาคม
2561
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา
สื บค้นข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ของโรงแรม และ
สอบถามจากกบุคลากรภายในของโรงแรมอิสติน แกรนด์
สาทร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อขนมหวาน
และของว่างต่างๆ
2. ทาให้โรงแรมมีรายการขนมหวานแบบไทยๆเพิ่มมาก
ขึ้น

3. ทาให้ได้ขนมหวานแนวสากลที่ มีรสชาติความเป็ นไทย
เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวมรวบข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
ได้ทาการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานในการ
กาหนดหัว ข้อ โครงงานให้ต รงกับ สิ่ ง ที่ สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ปั ญหาภายในโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
2. วิเคราะห์การทาโครงงาน
ได้ มี ก ารสอบถามและรวบรวมข้อ มู ล ในการท า
โครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของแต่ละครัว
3. ลงมือปฏิบตั ิ
ทาการทดลองหลายครั้ ง วิเคราะห์ ดดั แปลงวัตถุดิบ
จนเกิดเป็ นมาการองมะพร้าว
4. จัดทาเอกสาร
เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์
และดาเนินการจัดทารู ปเล่ม และสรุ ปผลของโครงงาน
5. ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่ อ ท ารู ป เล่ ม เสร็ จ แล้ว น าไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ตรวจสอบและแก้ไ ขข้อ ผิด พลาดในการทาโครงงานให้
สมบูรณ์
6.กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ นเตอร์
กล้องถ่ายรู ป
เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word 2010
สรุปผล
จากการที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้เ ข้า รั บ การฝึ กงานที่
โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เป็ นระยะเวลา3 เดือนครึ่ งใน
ตาแหน่ งนัก ศึ กษาฝึ กงาน จากการได้ไปฝึ กงานทาให้ไ ด้
ทราบถึงการปฏิ บัติงานที่ แท้จริ งของครัวเบอร์ เกอรี่ ครั ว
ญี่ปุ่น ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงการทางานรวมกับผูอ้ ื่น และได้ฝึก
ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการทางานที่ โรงแรมอิส
ติน แกรนด์ สาทร ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง

มาการองมะพร้าวขึ้น เนื่ องจากทางโรงแรมอิสติน แกรนด์
สาทร มีรายการอาหารจาพวกขนมหวานและของว่างต่างๆ
ที่มีสไตล์ความเป็ นไทยน้อยมากโดยเหตุผลที่ ทามาการอง
เพราะ มาการองเป็ นขนมหวานที่ มีตน้ กาเนิ ดจากประเทศ
ฝรั่งเศสมีส่วนประกอบหลักของ Almond น้ าตาล และไข่
ขาว มีลกั ษณะคล้ายคุกกี้ชิ้นเล็กสองอันประกบกันมีไส้ตรง
กลางซึ่ ง มี ความนิ ย มมากในปั จ จุ บัน มารวมกับ มะพร้ า ว
เพราะมะพร้ าวสื่ อถึ งความเป็ นไทยมากที่ สุด เพราะขนม
ไทยส่ วนมากจะต้องมีส่วนผสมของกะทิ ที่ได้จากมะพร้าว
ในการทาโครงงานครั้ งนี้ น้ ัน ทางคณะผูจ้ ัดทาได้ท าการ
ส ารวจโดยใช้ วิ ธี แ บบสั ม ภาษณ์ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ
พนักงานในแต่ละครัวที่นกั ศึ กษาได้ปฏิ บตั ิงานอยู่ ซึ่ งผลที่
ได้รับในการสารวจนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ โดยการ
ท า มาการองมะพร้ า วนั้น ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สถาน
ประกอบการ คื อได้เมนู ขนมหวานที่ มีอ ยู่แล้วให้มีความ
หลากหลายทางรสชาติเพิ่มมากขึ้น ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกที่
แปลกใหม่ในการรับประทานขนมหวาน
1. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบ
สั ม ภาษณ์ จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ผู ้ต อบแบบ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในแผนกครัวเบเกอ
รี่ แ ละแผนกครั วอื่ น ๆ ในโรงแรมอิ สติ น แกรนด์ สาทร
จานวน 10 ท่าน
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
เรื่ อง มาการองมะพร้าว โดยภาพรวมแล้วนั้นพนักงาน
จานวน 8 ท่าน มีความพึงพอใจในรสชาติของมาการอง
เนื่องด้วยมีความหอมของมะพร้าว และนุ่มของตัวมาการอง
กับความหวานของไส้ที่ไม่หวานมากเกินไป และพนักงาน
จานวน 2 ท่านได้ให้คาแนะนาว่า ตัวมาการองมีความ
เหนียวนิดหน่อย และหวานมากเกินไป

ภาคผนวก ข
การปฏิบัติงาน

1. นางสาว นิตยา คาพันธ์ อนิ ทร์

รู ปที่1 โรยน้ าตาล และเบริ น์ไฟให้น้ าตาลละลายเป็ นสี น้ าตาล
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่2 อบ Red Velvet Cookie
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่3 ตีไข่ขาว และค่อยๆเทน้ าเชื่อมใส่ หม้อที่กาลังตี
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่4 เตรี ยมส่ วนผสมทา Tiramisu
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่5 แกะสลักดอกกุหลาบเพื่อนาไปจัดโตกผลไม้ ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

2. นางสาว ศรัญญา แสนกล้า

รู ปที่6 หุงข้าวและตีขา้ วญี่ปุ่น
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่7 ม้วนMaki Sushi ของ Breakfast
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่8 ตัดและจัด Maki Sushiของ Breakfast
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่9 จัดและตกแต่งMaki Sushiของ Ex-Lounge
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่10 จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ Lunch ที่หอ้ งอาหารGlass House
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่11 จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ Dinner ที่หอ้ งอาหารGlass House
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่12 จัดเตรี ยมเครื่ องซุปมิโซะของ Breakfast
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่13 หัน่ ผักทอด ที่ใช้เสิ ร์ฟคู่กบั กุง้ เทมปุระ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่14 ต้มซอสโชยุและกรอกซอสลงขวด
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่15 ถอนก้างปลาเซลมอน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่16 Burn ข้าวปั้นหน้าเนื้อ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่17 ม้วนและตัดแซลมอนโรล
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่18 ปั้น Nigiri Sushi
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่19 ต้มซุปมิโซะ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่20 สอบปฏิบตั ิ Food Test ก่อนฝึ กงานจบ
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์

ตัวอย่างแบบสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่ างผู้ทดลองมาการองมะพร้ าว (Coconut Macaron)
จากพนักงานในแผนกครัวเบเกอรี่ และแผนกครัวอื่นๆ ในโรงแรม จานวน 6 คน จากการสังเกตดังนี้
พนักงาน 8 คน จาก 10 คน พึงพอใจในรสชาติของมาการองมะพร้าว
- พนักงานจานวน 8 คน มีความพึงพอใจในรสชาติของมาการอง เนื่องด้วยมีความหอมของ
มะพร้าว และนุ่มของตัวมาการอง กับความหวานของไส้ที่ไม่หวานมากเกินไป
- พนักงานจานวน 2 คน ได้ให้คาแนะนาว่า ตัวมาการองมีความเหนียวนิดหน่อย และหวาน
มากเกินไป
ผู้ทดลองทานมาการอง
คาถามที่ 1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง
: มีความมันความอร่ อยในตัวของมาการอง
2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์
: อร่ อย
3. คุณอานนท์ อยูย่ ง
: อร่ อยกรอบนุ่มไม่หวานมาก
4. คุณยุทธนา ศรี เกตุ
: รสชาติที่ไม่หวานมากและหอม
5. คุณปณุยนุช สี ระบุตร
: รสชาติที่ไม่หวานมากของตัวมาการอง
6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
: รสชาติอร่ อยไม่หวานมาก
สรุ ปในคาถามที่ 1 รสชาติมาการองเป็ นอย่างไร จะเห็นได้วา่ คนที่ 1 – 6 มีความคิดเห็นว่า รสชาติของมา
การองมีความ หอม อร่ อย ไม่หวานมาก มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 100 %
คาถามที่ 2 สี มาการองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.2 สี มาการองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง
: สี มาการองสวย และมีผวิ มะพร้าวขูดเด่นขึ้น
2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์
: สี ที่มีมะพร้าวแทรกและดูเด่นขึ้นมา
3. คุณอานนท์ อยูย่ ง
: สี มาการองสวยได้รูป
4. คุณยุทธนา ศรี เกตุ
:
5. คุณปณุยนุช สี ระบุตร
:
6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
: สี มาการองได้สีที่สวย
สรุ ปในคาถามที่ 2 สี มาการองเป็ นอย่างไรจะเห็นได้วา่ คนที่ 1,2,3,6 มีความคิดเห็นว่า สี ของมาการอง
สวย ผิวมะพร้าวดูเด่น มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 68 % ในขณะคนที่ 4,5 ไม่แสดงความคิดเห็น คิด
เป็ นร้อยละ 32 %

คาถามที่ 3 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร
ตารางที่ 4.3 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร
ผู้ทดลองคนที่
คำตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่วมทอง

:ได้ กลิ่นของมะพร้ าวที่หอมละมุนอ่อนๆไม่ฉุน

2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์

: ได้ กลิ่นของมะพร้ าว

3. คุณอานนท์ อยูย่ ง

: กลิ่นมะพร้ าวหอม

4. คุณยุทธนา ดีศรี เกตุ

: ได้ กลิ่นที่หอม

5. คุณปณุยนุช สีระบุคร

: หอมที่มาจากกลิ่นมะพร้ าว

6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์

: ได้ กลิ่นของมะพร้ าวที่หอม

สรุ ปในคาถามที่ 3 กลิ่นมะพร้าวที่มาจากมากรองเป็ นอย่างไร จะเห็นได้วา่ คนที่ 1 - 6 มีความคิดเห็น
แนวโน้มที่เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 100 %
คาถามที่ 4 ตัวฐานของมาการองได้ไหม
ตารางที่ 4.4 ตัวฐานของมาการองได้ไหม
ผู้ทดลองคนที่
คาตอบ
1. คุณพิธิวตั ร ร่ วมทอง

: มันจะเหนียวตรงกลางของฐาน

2. คุณกุลพรภัสร์ ภัคปั ญญวัฒน์

:

-

3. คุณอานนท์ อยูย่ ง

:

-

4. คุณยุทธนา ดีศรี เกตุ

: ตัวมาการองที่มีความเหนียวตรงกลางฐาน

5. คุณปณุยนุช สี ระบุคร

:

6. คุณวิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์

: ตัวฐานมาการองเหนียวยังขึ้นไม่ได้รูป

-

สรุ ปในคาถามที่ 4 ตัวฐานของมาการองได้ไหม จะเห็นได้วา่ คนที่ 1,4,6 มีความคิดเห็นแนวโน้มที่
เหมือนกัน คิดเป็ นร้อยละ 50 % ในขณะคนที่ 2,3,5 ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็ นร้อยละ 50 %

สรุ ปผลการทดลอง
จากการได้เป็ นนักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษา ได้เข้าฝึ กงานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ในแผนกครัว
และได้ฝึกในครั ว เบเกอรี่ จากการท างานในครั วเบเกอรี่ มี ข นมหลากหลาย ส่ วนตัว มี ค วามชอบด้า นขนม
โดยเฉพาะมาการอง จึงได้มีแนวคิดที่จะทามาการองโดยดัดแปลงจากมาการองที่มีตน้ กาเนิ ดจากฝรั่งเศส ให้มี
ความเป็ นไทย จึงได้แนวคิดที่จะทามาการองมะพร้าวในแบบไทย จากการทามาการองมะพร้าว ได้มีการลงมือ
ปฏิบตั ิทามาการอง 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ปรับสู ตรมาการอง เปลี่ยนสู ตรมาการองที่มีน้ า ดัดแปลงเปลี่ยนเป็ นน้ ามะพร้าวแทน เพื่อให้ได้
กลิ่ นจากน้ ามะพร้าวสด ใส่ สีผสมอาหารลงไปด้วย พอนามาการองที่บีบแล้วไปอบ ผลปรากฏว่า อบมาการอง
ออกมาไม่ได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องด้วยกลิ่ นจากน้ ามะพร้าว ผิวมาการองแตก เนื้ อมาการองเหลวเกิ นไป รสชาติ
หวานเกิ นไป ขามาการองไม่ข้ ึนรู ป เพราะอุณหภูมิของเตาอบร้ อนเกิ นไป ปริ มาณน้ าตาลมากกว่าน้ ามะพร้าว
เวลาใส่ สีผสมอาหารลงไปเราคลุกนานไปกว่าจะเข้ากันเป็ นเนื้อเดียวกันจนทาให้เมอแรงที่อยูใ่ นส่ วนผสมเป็ นน้ า
ไม่เหนียว และกลิ่นจากน้ ามะพร้าวไม่มีเพราะโดนความร้อนกลิ่นมะพร้าวจึงระเหยออกหมด
รอบที่ 2 ลองใช้สูตรเดิ มไม่ปรับหรื อเปลี่ยนส่ วนผสม แค่เพิ่มมะพร้าวอบแห้ง โรยบนมาการองก่อนอบ
ผลรับที่ได้คือมาการองผิวบนแตก เพราะโรยมะพร้าวแห้งหนาและเยอะเกินไป แต่มะพร้าวที่โรยเวลาอบจะได้
กลิ่นหอมของมะพร้าว ควรปรับปรุ งเรื่ องมะพร้าวที่โรยลดลง โรยบางๆ
รอบที่ 3 ได้ขอ้ คิดจากรอบที่ 2 โดยนามะพร้าวอบแห้งมาอยู่ในส่ วนผสมของแห้งเลย และได้ทาการเพิ่ม
ส่ วนผสมลงไปในส่ วนผสม ของอัลมอนด์กบั น้ าตาลไอซิ่ง เนื่องจากส่ วนของอัลมอนด์ 500 g. เปลี่ยนจาก 500 g.
เป็ น 300 g. และเพิ่มมะพร้าวอบแห้งร่ อน 200 g. และเวลาอบโรยมะพร้าวอบแห้ง 1 ถาด ผลปรากฏว่า เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่คาดไว้ ตัวฝามาการองขึ้นรู ปมีผิวมะพร้าวเด่นในตัวมาการอง ส่ วนขามาการองขึ้นมาสวยได้รูป
และได้กลิ่นหอมจากมะพร้าวอบแห้ง รสสัมผัสไม่หวานมากมีความนุ่มนิดหน่อย ถือว่าได้ฝามาการองที่สวยและ
สมบูรณ์ตามเป้ าหมาย
ส่ วนไส้มาการองดัดแปลงจาก ส่ วนผสมไส้มาการองธรรมดา โดยการเพิ่มเนื้อมะพร้าวอบแห้ง น้ ากะทิ ผง
กะทิ และตัด ผลไม้ (Puree) เจลาติน ออกจากสู ตรเพื่อให้ได้ไส้มาการองมะพร้าวที่คาดไว้
ดังนั้น จากการได้ลงมือปฏิบตั ิทามาการองทั้ง 3 รอบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่เป็ นตามเป้ าหมาย ด้วย
ความร้อนจากเตาร้อนเกินไป โรยมะพร้าวหนาเกินไป ส่ วนรอบที่ 3 ได้ฝามาการองตามเป้ าหมายผลออกมา สวย
ได้รูป มีฐานของฝา และได้ให้ผทู ้ ดลองทานมาการอง มีความคิดเห็นว่ามาการองมีลกั ษณะเด่น คือ รสชาติมากา
รอง คิดเป็ นร้อยละ 100 % มาการองที่มีกลิ่นหอมมะพร้าว คิดเป็ นร้อยละ 100 % และสี มาการงสวยและผิว
มะพร้าวดูเด่นขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 68 % จากผูท้ ดลองทานและคาถามทั้งหมด

ภาคผนวก ง
ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา

: 5902000012

ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวนิตยา คาพันธ์อินทร์

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 339 ซ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600

การศึกษา

: สาเร็ จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ปัจจุบัน

: กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงาน

: ได้รับประกาศนียบัตร ( Certificate ) หลังจากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่
โรงแรมอสติน แกรนด์ สาทร

รหัสนักศึกษา

: 5902000013

ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวศรัญญา แสนกล้า

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ทีอ่ ยู่

: 171/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ปิ ติกาญต์เพลส แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก ใหญ่ กรุ งเทพฯ
10600
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: สาเร็ จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ปัจจุบัน

: กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงาน

: ได้รับประกาศนียบัตร ( Certificate ) หลังจากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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: ได้รับประกาศนียบัตร ( Certificate ) หลังจากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่
โรงแรมอสติน แกรนด์ สาทร
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: 171/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ปิ ติกาญต์เพลส แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก
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