5. Brie เป็ นชีสเนื้อนิ่มที่มีชื่อเสี ยของฝรั่งเ ศส เนื้อนิ่ม นุ่ม คล้ายกับครี ม เป็ นชีสที่มีกลิ่นคล้าย
กับเห็ดป่ า กินเป็ นของว่างกับแครกเกอร์ หรื อผลไม้
6. Camembert เป็ นชีสเนื้อนิ่มของฝรั่งเศส คล้ายกับบรี
7. Ricotta เป็ นชีสเนื้อนิ่ม นุ่ม ใช้ใส่ ไส้ราวิโอลี (พาสต้าที่เป็ นรู ปชิ้นสี่ เหลี่ยมใส่ ไส้ ) และเป็ น
ชีสที่ใช้ทาํ ของหวาน เช่น ขนมอบและคาซาต้า (cassata ไอศกรี มหลายสี อดั ใสพิมพ์เป็ นชั้นๆ ปรุ งรส
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ด้วยผลไม้ ถัว่ และเหล้า ของหวานของอิตาลีทาใต้)
8. Blue Cheese เป็ นชีสของฝรั่งเศส มีเชื้อราแทรกอยูใ่ นเนื้อ สําหรับคนไทยจะมีกลิ่นฉุ นแรง
เป็ นชีสที่กินเล่นหรื อบี้ใส่ ในสลัดที่ใส่ ถวั่ ด้วยจึงจะอร่ อย
9. Fetta Cheese เป็ นชีสของอังกฤษ คราฟชีสเปนเซดดาร์ ชีส ใช้กินเล่นใส่ แซนด์วซิ และ
อาหารได้หลากหลาย
10. Fetta Cheese เป็ นชีสของกรี ก ส่ วนใหญ่ทาํ จากนมแกะ เนื้อขาว ร่ วน รสเค็ม ใช้ใส่ สลัด
กรี ก หรื อใช้ทาํ ขนมอบก็ได้
11. Emmental เป็ นชีสของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื้อชีส สี ครี มมีรูเป็ นวงกลม (เป็ นชีสในการ์ตูน
ทอมแอนด์เจอรี่ ) เนื้อแข็งกินเล่น ใส่ แซนด์วชิ และใช้ทาํ ฟองดู
แหล่งข้อมูล
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แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน สวิสโรล โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําสวิสโรลได้
2. ทําสวิสโรลได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําสวิสโรล
2. ขั้นตอนการทําสวิสโรล
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม

ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
ถาดอบ
เครื่ องผสมอาหาร
ที่ร่อนแป้ ง
ส่ วนผสม
แป้ งเค้ก
150 กรัม
ผงฟู
1
ช้อนชา
นมผง
25
กรัม
ไข่ไก่
6
ฟอง
64
นํ้าตาลทราย
170 กรัม
เอสพี
20
กรัม
เนยสดละลาย
75
กรัม
วานิลลา
1
ช้อนชา
ส่ วนผสมครีมมะนาว
เนยสด
100 กรัม
เนยขาว
100 กรัม
นํ้าตาลไอซิ่ ง
100 กรัม
นมผง
1 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่ น
1/4 ช้อนชา
นํ้ามะนาว
1 ช้อนโต๊ะ
ผิวมะนาวขูดฝอย
2
ช้อนชา
ส่ วนตกแต่ ง
ฟิ ลลิ่งรสมะนาว
100 กรัม
เชอร์รี่แดง
ลูกปัดมุก
ฝอยทอง
ขนมปั งกรอบชนิดแท่ง
ช็อกโกแลต
4. ลาดับขั้นสอน /ลาดับขั้นการทา
วิธีทาตัวเค้ ก
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู นมผง วานิลลา เข้าด้วยกัน
2. ตีไข่ไก่ นํ้าตาลทราย นํ้า เกลือป่ น เอสพี พอเข้ากันเล็กน้อย
3. เติมแป้ งที่ร่อนแล้ว ตีดว้ ยความเร็ วตํ่า 1 นาที หยุดเครื่ องปาดส่ วนผสมก้นอ่างให้เข้ากัน
4. ตีต่อด้วยความเร็ วสู ง 5 นาที ลดความเร็ วตํ่า 1 นาที
5. เติมเนยสดละลาย ผสมให้เข้ากัน
6. เทส่ วนผสมลงในถาดที่ทาเนยขาวรองกระดาษไข ขนาด 11x15x1 นิ้ว จํานวน 2 ถาด
นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 400 องศา 10 นาที นําออกจากเตาพักไว้ให้เย็น
7. ทาครี มแล้วม้วนตามยาว ตัดเป็ นชิ้นกว้างประมาณ 2 นิ้ว วางในกระทงตกแต่งด้วยครี ม
และชอคโกแลต
วิธีทาครีมมะนาว
1. ตีเนยสด เนยขาว เกลือป่ น นมผง นํ้าตาลไอซิ่ งจนกระทัง่ ขึ้นฟูเบา
2. ใส่ น้ าํ มะนาว ผิวมะนาวขูดฝอยผสมจนส่ วนผสมเข้ากัน ผิวมะนาวใช้เฉพาะสี เขียว

“ขนมบัวหิมะ – ขนมไหว้ พระจันทร์ ” คู่ขวัญแห่ งวันเพ็ญเดือนแปด

เป็ นเวลากว่า 600 ปี มาแล้วที่ตาํ นาน “ขนมไหว้พระจันทร์ ” ได้รับการเล่าขานสื บต่อกันมาจาก
รุ่ นสู่ รุ่น จากยุคสู่ สมัย เรื่ องราวอันได้รับการบันทึกไว้ตามประวัติ ศาสตร์ จีนนั้นมีอยูว่ า่ ในบั้นปลายของ
ราชวงศ์หยวนมองโกลได้เข้ายึดครองแผ่นดินจีนและใช้อาํ นาจควบคุมผูค้ นอย่างเข้มงวดยิง่ นัก ชาวจีนผู ้
คิดต่อต้านจึงออกอุบายด้วยการทําขนมเปี๊ ยะขนาดใหญ่และมีไส้หนาพิเศษโดยแอบซ่อนจดหมายนัดแนะ
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วันเวลาที่จะกําจัดพวกมองโกลเอาไว้ขา้ งใน เ มื่อถึงวันเพ็ญเดือน 8 ทุกครอบครัวก็พร้อมใจกันจัดงาน
ทําทีวา่ นําขนมไปแจกในหมู่เครื อญาติ แต่ครั้นตกดึกสองยามก็ตีเกราะเคาะไม้ส่งสัญญาณให้ทุกบ้านลง
มือจู่โจมฝ่ ายตรงข้ามทันที และแล้วด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ พวกเขาก็ได้รับเอกราชคืนในที่สุดชาวจีน
จึงถือเอาวันนี้ 15 คํ่า เดือน 8 ตามปฏิทินจีนของทุกปี เป็ นวันไหว้พระจันทร์ เพื่อระลึกถึงการกอบกูช้ าติ
และเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี
จากวันนั้นสู่ วนั นี้ เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ยงั คงเวียนมาบรรจบให้เราได้รําลึกถึงและซื้ อหาไว้
แจกญาติพี่นอ้ ง – เพื่อสนิทกันเหมือนเฉกเช่นทุก ๆ ปี หากจะว่ากันเฉพาะเรื่ องของตัวขนมแล้ว ไส้ที่มี
มาตั้งแต่ออ้ นแต่ออกเลยก็คือ ไส้ลูกบัวและไส้โหงวยิง้ (เม็ดผลไม้รวม 5 ชนิด) ส่ วนไส้ทุเรี ยนเป็ นไส้
ยืนพื้นของขนมไหว้พระจันทร์ ในบ้านเรา เพราะเข้ากับลิ้นคนไทยมากกว่า ทุกไส้สามารถเพิม่ คุณค่าและ
ความหรู หราให้มากขึ้นได้ดว้ ยไข่แดงเค็ม
วิธีการทําขนมไหว้พระจันทร์ เริ่ มจากนําแป้ งสาลีมานวดกับนํ้าเชื่อม นํ้ามัน และพักทิ้งไว้ครึ่ ง
ชัว่ โมงเพื่อให้ส่วนผสมดังกล่าวเข้ากันได้ดี สําหรับไส้ หากเป็ นไส้ลูกบัวจะใช้ลูกบัวบดกวนกับนํ้ามัน
และนํ้าตาลในกระทะจนกระทัง่ เนื้อเนียน ไม่ติดมื อ ไส้ทุเรี ยนใช้ทุเรี ยนกวนส่ วนไส้ โหงวยิง้ นั้นแม้จะ
แปลว่าเม็ดผลไม้ 5 อย่าง แต่ในความจริ งกลับมีมากกว่าคือ อัลมอนด์จีน ส้มกิก เม็ดมะม่งหิ มพานต์
เมล็ดแตงโม งา และฟักเชื่อม ซึ่ งทั้งหมดต้องนํามาผสมแล้วนวดไปพร้อมกันกับนํ้าตาลไอซิ่ ง เกลือ
เครื่ องเทศ แล ะแป้ งโก๋ (เพื่อให้เกาะตัว ) โดยไม่จาํ เป็ นต้องยกขึ้นกระทะตั้งไฟแต่อย่างใด เสร็ จสรรพก็
นําทั้งแป้ งและไส้มาห่อรวม อัดใสแม่พิมพ์หน้าตัวอักษรจีน ซึ่ งมักเป็ นชื่อนมหรื อชื่อของโรงแรมต่างๆ
เคาะออกมาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาฟาเรนไฮต์ รออีกแค่ 15-20 นาทีก็ จะได้ขนมไหว้พระจันทร์
สี ทองนํ้าตาลไว้กินเล่นกับนํ้าชาถ้วยร้อนในที่สุด
ด้วยความอร่ อยที่ไม่ได้มีไว้แค่ประดับเทศกาลเท่านั้น ขนมไหว้พระจันทร์ จึงเป็ นที่นิยมกันเสี ย
จนเจ้าต่าง ๆ ต้องพยายามสร้างสรรค์ไส้แปลกใหม่ตามมาอีกมากมาย อาทิ ไส้หมูแดง ไส้ไก่ยา่ ง
สมุนไพร ไส้เนื้อนกกระจอกเทศ ฯลฯ รวมทั้งไส้งาดําสําหรับคนรักสุ ขภาพโดยเฉพาะ วิธีทาํ ไส้น้ นั เริ่ ม
จากการล้างงาให้สะอาดแล้วคัว่ จนแห้งและหอม นํามาบดผสมกับนมสด จากนั้นใส่ กระทะ กวนกับ
นํ้าตาลกระทัง่ นํ้ามันกลิ่นหอมฟุ้ งจากเมล็ดงาค่อย ๆ ออกมาทําให้ไส้เกาะตัวกันได้ เพิม่ อัลมอนด์ เข้าไป
ภายหลังอีกหน่อยเพื่อความกรุ บกรับขณะเคี้ยว เหมาะยิง่ นักสําหรับการซื้ อหาไปเยีย่ มเยือนผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่
เคารพ

นอกเหนือจากขนมไหว้พระจันทร์แล้ว “ขนมบัวหิมะ ” ซึ่ งเพิ่งค้นคิดดัดแปลงขึ้นมาได้เมื่อไม่
นาน ก็เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเด็กๆ และหนุ่มสาวยุคใหม่ ที่ตอ้ งการขนมกินง่าย ๆ ด้วยสี สัน
สวยงาม ไส้หวานๆ เนื้อเนียนแน่น แป้ งเหนียวหนุบนุ่มลิ้น เย็นชื่นจับใจ กัดแล้วหายเหนื่อย จึง
เป็ นที่ชื่นชอบกันมากในปั จจุบนั นอกจากไส้ทุเรี ยนและไส้บวั แล้วยังมีไส้ที่บ่งบอกความเป็ นขนมหวาน
ได้อีกมากมาย เป็ นต้นว่าไส้ครี ม ไส้ชาเขียว ไส้มอคคา-อัลมอนด์ รวมถึงไส้ล่าสุ ดอย่างไส้เผือก- ถัว่ แดง
ที่เป็ นเนื้อเผือกหอมๆ เคล้าเม็ดถัว่ แดงให้เคี้ยวสนุกปาก และไส้ช็อกโกแลต- พีนตั บัตเตอร์ ซึ่งเป็ นการ
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ผสมผสานกันระหว่างความเป็ นตะวันตกและตะวันออก
ขั้นตอนการทําขนมบัวหิ มะนั้นเน้นเย็นเข้าว่า ใช้แป้ งสดที่ควั่ สุ กแล้วนวดกับนํ้าตาลไอซิ่ งและนํ้า
ต้มสุ กสี ต่าง ๆ ที่แช่เย็นมาก่อน เช่น นํ้าใบเตย นํ้าดอกอัญชัญ หรื อนํ้าต้มสุ กผสมผงกาแฟ ผงชอคโก
แลต ซึ่ งนอกจากจะช่วยสร้างสี สันแล้ว ยังใช้จาํ แนกประเภทของไส้ต่าง ๆ ได้สะดวกอีกด้วย
สําหรับช่วงเวลาของการตระเตรี ยมไส้หากเป็ นไส้ชาเขียวจะมีลกั ษณะการทําเหมือนไส้ครี มปกติ
คือเป็ นการตีผสมกันระหว่างไข่ นม เนย และนํ้าตาล แต่พิเศษตรงที่เติมผงชาเขียวลงไป (ถ้าเป็ นไส้
มอคคาก็เปลี่ยนเป็ นผงกาแฟแทน ) ต่อด้วยการนึ่งจนแห้และตีซ้ าํ อีกหนให้ไส้เข้ากันดี ส่ วนไส้เผือก- ถัว่
แดงเกิดจากการกวนเผือก กะทิ และนํ้าตาล ก่อนนําไปนวดกับถัว่ แดงต้มสุ กอีกครั้ง ในขณะที่ไส้ชอค
โกแลต- พีนตั บัตเตอร์ ก็ใช้ลูกบัวกวนกับชอคโกแลตให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนเย็นเพื่อรอนวดไปพร้อม ๆ
กับอัลมอนด์และชอคโกแลตชิป สุ ดท้ายใส่ พีนตั บัตเตอร์ ไว้ตรงกลางประหนึ่งว่าเป็ นไข่ เค็ม เมื่อทุกอย่าง
เสร็ จสิ้ นก็นาํ มาห่อด้วยแป้ ง อัดลงพิมพ์ที่ส่วนมากเป็ นลวดลายดอกไม้ เคาะออก โรยแป้ งโก๋ เพื่อไม่ให้
ตัวขนมติดกันและดูราวกับเป็ นหิ มะโปรยปราย จากนั้นยกเข้าตูเ้ ย็นให้ขนมเย็นชื่นใจและคงตัวอยูอ่ ย่าง
นั้นตลอดเวลา
ความแตกต่างระหว่างขนมสองอย่างนี้นอกจากรู ปลักษณ์ภายนอกแล้ว ตัวไส้เองก็แตกต่างกันไป
ตามลักษณะกรรมวิธีการทําของขนมแต่ละชนิด อาทิ ไส้ชอคโกแลตหรื อไส้เผือกจําเป็ นต้องไม่ผา่ น
ความร้อนจากเตาอบเพราะจะทําให้นิ่ม ไม่อยูต่ วั ใช้การไม่ได้ หรื อบางครั้งรสชาติอาจไม่เข้ากัน ก็ตอ้ ง
ใช้เป็ นไส้ของขนมอีก อย่างถึงจะอร่ อยกว่า แม้แต่ไข่เค็มที่ใส่ หากเป็ นขนมไหว้พระจันทร์ จะใช้ท้ งั ดิบๆ
เพื่อเวลาเข้าเตาอบจะได้สุกไปพร้อมกับแป้ งและไส้ขนม ส่ วนไข่เค็มในขนมบัวหิ มะต้องนึ่งมาให้สุก
เสี ยก่อนจึงจะเหมาะ
สําหรับความเหมือน แน่นอนว่าต้องเป็ นเรื่ องความอร่ อยและคุณสมบัติของไ ส้ต่างๆ ซึ่ งเอื้อ
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ น “ลูกบัว ” ที่มีสรรพคุณเป็ นยาบํารุ งหัวใจ ไต และประสาท กิน
สมํ่าเสมอช่วยป้ องกันอาการท้องร่ วงได้ “ทุเรี ยน” แม้จะมีฤทธิ์ ร้อน แต่สามารถแก้โรคผิวหนัง ทําให้ฝี
แห้ง ขับพยาธิ ได้ เช่นกัน “งาดํา” เด่นตรงแคลเซี ยมที่สูงกว่าพืชทัว่ ไปถึง 40 เท่า จึงช่วยเสริ มสร้างและ
ยับยั้งโรคที่เกี่ยวกับกระดูกได้อย่างเยีย่ มยอด “เผือก” เองก็ยอ่ ยง่าย จึงเป็ นอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต
ที่ช่วยป้ องกันอาการแพ้บางอย่างในทารก “ถัว่ แดง” นั้นก็เต็มไปด้วยโปรตีนและเส้นใยอาหาร ช่วยบํารุ ง

โลหิ ตและป้ องกันการเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ส่ วนอาหารต้านอนุมูลอิสระอย่าง “ชาเขียว” คง
ไม่ตอ้ งอธิ บายให้มากความ เพราะมีคุณมหาศาลในการบําบัดโรคได้หลากชนิด

ไส้ คสั ตาร์ ดครีม
ส่ วนผสมไส้ คัสตาร์ ดครีม
เนยสด
100
กรัม
มาการี น
50
กรัม
ผงคัสตาร์ด
50
กรัม
นํ้าตาลทราย
130 กรัม
ไข่ไก่
5
ฟอง
นมข้นจืด
100 กรัม
67
แป้ งข้าวโพด 30
กรัม
นมข้นหวาน
50
กรัม
แป้ งเค้ก
75
กรัม
นํ้าหอมกลิ่นรัม
2
ช้อนชา
ชอคโกแลต 50
กรัม
ลูกเกดขาว
100 กรัม
ชอคโกแลตขาวขูด100
กรัม
วิธีทาไส้
1. ผสมผงคัสตาร์ ด แป้ งข้าวโพด แป้ งเค้ก นํ้าตาลทราย คนให้เข้ากัน
2. เติมไข่ไก่ นมข้นจืด นมข้นหวาน คนให้เข้ากัน
3. เทใส่ ภาชนะสําหรับนึ่ง เติมเนยสด มาการี น
4. นึ่งไส้ครี มในนํ้าเดือด ไฟแรง 10 นาที เปิ ดฝารังถึงคนด้วยตะกร้อมือผสมให้เข้ากันดี นึ่ง
ต่อนาน 10 นาที เปิ ดฝารังถึงคนส่ วนผสม อีกครั้ง ทําเช่นนี้นาน 30-40 นาที หรื อ จน
ส่ วนผสมสุ ก ยกลงจากเตา พักไว้ให้เย็นสนิท
5. นําส่ วนผสมไปแช่เย็น นําออกมานวดจนเนียน นําไปผสมกับส่ วนผสมต่างๆ เตรี ยมไว้เป็ น
ไส้เปี๊ ยะต่อไป

คาบที่

แผนการสอนรายคาบ
12 เรื่องทีส่ อน บัตเตอร์ ไวท์ มอลท์ โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบัตเตอร์ ไวท์มอลท์ได้
2. ทําบัตเตอร์ไวท์มอลท์ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน

