
 2.  ควรบีบหรือตักหยอดให้มีขนาดเท่า ๆ  กัน 
 3.  นําส้อมจุ่มแป้งสาลี  ก่อนนําไปกดบนคุ้กกี้ 

สาระน่ารู ้
 เนยกับมาร์การีน  เนยกับมาร์การีนหน้าตาคล้ายคลึงกัน  วิธีรับประทานก็ไม่แตกต่าง  แล้วตกลง
แฝดคนละฝานี้ต่างกันอย่างไร 
 เนย   (Butter)  เกิดจากการปั่นแยกไขมันออกจากนม  แล้วนําไปผ่านกระบวนการจนเป็นเนย   
เนยแท้จะมีกลิ่นหอม  มัน  แต่ต้องระวังในการกิน  เพราะมีไขมันอ่ิมตัวอยู่มาก  ซึ่งเป็ นตัวการทําให้
คอเลสเตอรอลสูง 
 เนยเทียมหรือมาร์การีน   (Margarine)  สร้างขึ้นมาเลียนแบบเนย  เพื่อลดไขมันอ่ิมตัว  ใช้ไขมัน
พืช  เช่น  น้ํามันข้าวโพด  น้ํามันถั่วเหลือง  มาผ่านกระบวนการเติมไฮโดเรจน  (hydrogenation)  จน
เปลี่ยนเป็นของแข็งแล้ว แเต่งสีเติมกลิ่นจนคล้ายเน ย  แต่ในการผลิตน้ันกลับเกิดไขมันทรานส์  (trans fat)  
ขึ้น  ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายไขมันอ่ิมตัว  คือทําให้คอเลสเตอรอลสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน 
 สรุปว่าถ้าต้องเลือก  แนะนําให้กินเนยแท้ดีกว่า  เพราะอร่อยต่างกันเยอะเลย 
 

แหล่งข้อมูล  HEALTH & CUISINE ธันวาคม  2007  ฉบับที่  83 หน้าที่ 108. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังที่  6 
เร่ือง      สาคูเปียกนมสดมะพร้าวอ่อน       โดยครู   อรอนงค์ ล าดวล 

 
สาคูเปียกนมสดมะพร้าวอ่อน 

 ลูกสาวชอบกินสาคูเปียกแต่ไม่ชอบราดกะทิ เลยลองทําสาคูเปียก (ที่ไม่เหนียวจับเป็นก้อน )   
ราดด้วยนมสด   ให้รับประทาน  ลูกจะได้รับประโยชน์จากโปรตีนในนม  ไม่อยากให้กินขนมแล้วได้แต่
คาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ําตาล  ลูก สาวทั้ง  2  คน  ก็ชมว่าอร่อยดี  แต่สาคูแคนตาลูป นมสดอร่อยกว่า   
ส่วนลูกชายบอกว่า  “อร่อย”  ทุกอย่าง   
 คุณลองทําดูทั้ง  2  รายการ  แล้วช่วยตัดสินด้วยว่าอร่อยจริงหรือเปล่า 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกส่วนผสมและวิธีทําสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนมสดได้ 



 2.  ทําสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนมสดได้ 
2.รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนมสด 
 2.  ขั้นตอนการทําสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนมสด 
 3.  การบรรจุ 
3.วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์   ตาชั่ง  ถ้วยตวง  ช้อนตวง  หม้อ  กระชอน  ทัพพี 
ข้อแนะน าในการเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสม 
 -   สาคูเม็ดเล็ก  เลือกที่ดูสะอาดไม่มีกลิ่นเปรี้ยว  ขนาดของเม็ดให้กลมค่อนข้างจะใหญ่  จะ
เลือกใช้สีขาวหรือสีเขยีว  ชมพูก็ได้ตามชอบ  สาคู  200  กรัม  ตวงได้ประมาณ  1 ½  ถ้วย 
 -   มะพร้าวอ่อน  ควรเลือกใช้มะพร้าวน้ําหอมและต้องมีเนื้อมะพร้าวที่อ่อนกําลังดีไม่อ่อนมากจน
เน้ือบางนิ่มเละ  หรือมะพร้าวที่เน้ือแข็งเกินไป  เนื้อมะพร้าว  200  กรัม  จะใช้มะพร้าวประมาณ  2  ลูก 
 -   ใบเตย  ล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนสั้นๆ 
 -   นมสดใช้นมสดพลาสเจอร์ไรท์รสจืด  ถ้าใครชอบหวานจัดเปลี่ยนเป็นรสหวานได้ 
ส่วนผสม 

1.  สาคูเม็ดเล็ก  200 กรัม  2.  น้ํามะพร้าวอ่อน 1   ถ้วย 
3.  น้ําตาลทราย  200 กรัม  4.  ครีมเทียม  30 กรัม 
5.  เกลือป่น  ¼ ช้อนชา  6.  ใบเตย  2 – 3  ใบ 
7.  นมสด  1 ½ ถ้วย  8.  เน้ือมะพร้าวอ่อน 200 กรัม 

4.  ล าดับขั้นตอนการท า 
วิธีท า 
 1.  เทสาคูใส่กระชอน  นําน้ํามาราดบนสาคูให้ทั่ว  พักไว้ประมาณ  15 – 20  นาที  เม็ดสาคูจะพอง
อ่ิมน้ํา 
 2.  ตั้งนํ้าให้เดือด  นําสาคูลงลวกพอสุกลอยตักขึ้นสงให้สะเด็ดนํ้า 
 3.  ผสมน้ํามะพร้าวอ่อน  น้ําตาล  ใบเตย  เกลือ  นําไปตั้งไฟพอร้อนใส่ครีมเทียม  พอละลาย   
ใส่สาคูลงต้มพอเดือดใส่มะพร้าวอ่อน  ยกลง  ทิ้งไว้ให้เย็น  นําไปแช่ตู้เย็น 
 4.  เวลารับประทาน  ตักสาคูใส่ตามชอบ  ราดหน้าด้วยนมสด  เสิร์ฟเย็น ๆ 
ข้อแนะน าในการท า 
 1.  การลวกสาคู  ควรใช้น้ํามาก  ไม่ควรใช้เวลานาน  จะทําให้สาคูแฉะเละ  ไม่เป็นเม็ดสวย 
 2.  ถ้าไม่ใช้มะพร้าวอ่อนจะใช้ลูกตาลสดหั่นเป็นชิ้นตามยาวลูก   หรือลําใยแทนก็ได้  แต่ถ้าใช้
ลําไยจะลดน้ําตาลลงเพราะลําไยจะมีรสหวาน 
 3.  ถ้าไม่มีใบเตยสดใช้กลิ่นใบเตย  1 – 2  หยด  หรือใช้กลิ่นมะพร้าวน้ําหอมแทน 
 4.  ถ้าชอบความมันจากนมใส่ครีมเทียมเพิ่มขึ้นได้ 



 5.  ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทสาคูจะอืดข้นจับเป็นก้อน 
 6.  สาคูเปียกที่ทําเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้  3  วัน  เวลาจะรับประทานจึงราดนมสด  
 7.  ส่วนนี้ทําได้  5  ถ้วย  ขนาดถ้วยละ  120  กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังที่  7 
เร่ือง      สาคูแคนตาลูปนมสด       โดยครู   อรอนงค์ ล าดวล 

 
สาคูแคนตาลูปนมสด 

 สาคูแคนตาลูปนมสด  เป็นขนมที่ทําง่ายมีรสหวานอ่อน ๆ  หอมกลิ่นแค นตาลูป  ได้ความมัน
ละมุนลิ้นจากนมสด  นําไปแช่ให้เย็นเมื่อรับประทานจะชื่นใจ 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกส่วนผสมและวิธีทําสาคูแคนตาลูปนมสดได้ 
 2.  ทําสาคูแคนตาลูปนมสดได้ 
2.รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมสาคูแคนตาลูปนมสด 
 2.  ขั้นตอนการทําสาคูแคนตาลูปนมสด 
3.วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์   ตาชั่ง  ถ้วยตวง  ช้อนตวง  หม้อ  กระชอน  อ่างผสม  หม้อ  ทัพพี 
ข้อแนะน าในการเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสม 
การเตรียมส่วนผสม 
 -   สาคูเม็ดเล็ก  มีให้เลือกใช้หลา ยยี่ห้อจะแตกต่างกันตรงความเหนีย วนิ่ม  มีทั้งสีขาวและสีเขียว   
สีชมพู  ถ้าต้องการให้ขนมมีสีสันใช้สาคูสีเขียว  จะตัดกับสีส้มของแคนตาลูปและสีขาวของนมสด   หรือ
จะใช้สาคูสีขาวก็สวยอย่างธรรมชาติ  สาคูที่เหมาะสําหรับทําสาคูแคนตาลูปนมสดคือ  เม็ดพองโต  ไม่
เหนียวจับกันเป็นก้อน 
 -   ครีมเทียม  คือ  ผงครีมที่ใช้ชงคู่กับกาแเฟมีหลายยี่ห้อ  เช่น คอฟฟีเมท ,  โคคอฟ,  เขาช่อง  ฯลฯ   
เลือกใช้ตามชอบ 


