-256หรือใชน้ําลอยดอกไมกวนไส แตงสีดวยการผสมสีลงไปในเวลานวดแปงดวยน้ําใบเตย น้ําอัญชัน นอกจากนี้ก็
อาจลดความมันความหวานลงเพื่อตอบสนองกระแสผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพขนมเปยะประยุกตเหลานี้มกั
ทําเปนลูกยอม ๆ กลมนูน แบบที่เรียกกันวาขนมเปยะดอกมะลิ กลายเปนขนมเปยะไทยไปแลวในขณะที่ขนม
เปยะรูปกลมแบนแบบเดิมทัง้ ชิ้นเล็กชิ้นใหญยังคงเห็นอยูต ามรานคาไมวาจะเปนรานชําเล็ก ๆ ไปจนถึงหาง
รานขนาดใหญ และไมเพียงขนมเปยะเปลือกขาวประทับตราตาง ๆ ดวยสีแดงบนขนมเพื่อความเปนมงคล
ขนมเปยะเปนตัวอยางขนมตางแดนที่สูอยางชาญฉลาดจนผงาดขึ้นมาอยูรวมกับเจาถิน่ ไดอยางสันติ เพราะ
คุณสมบัติที่เอื้อประโยชนแกเจาของบานไสขนมเปยะทีส่ ามารถประนีประนอมใหพชื พรรณธัญญาหารของ
ไทยไดแทรกตัวเขาไปอยูในเปลือกได ทําใหเกษตรกรไทยพลอยมีรายไดไปดวย แมวันวานจะผานไปนานโข
ขนมเปยะกอนเล็ก ๆ หาไดหายสาบสูญไป แตตราบใดที่ญาติผูใหญยงั คงนํามาใชเปนเครื่องเซนไหวตาม
เทศกาล เชื่อไดวาจะเปนกําลังใจใหสงครามนักรบรุนเกาอยางขนมเปย ะสามารถกัดฟนสูเพื่อรักษาเผาพันธุ
ขนมตนสูกับตลาดขนมของมหาอํานาจตอไป
แหลงที่มาของขอมูล ครัวฉบับประจําเดือน กุมภาพันธุ 2008
Vol .14 No. 164 คอลัมภ ALL About Food & Culture หนาที่ 117 - 118

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 12

เรื่องที่สอน ซาลาเปาฟกทองไสผัก โดยครู เกศยา ยงภูมิพุทธา

1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําซาลาเปาฟกทองไสผัก
2. สามารถทําซาลาเปาฟกทองไสผักได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. เตรียมสวนผสมและอุปกรณการทําซาลาเปาฟกทองไสผัก
2. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําแปงซาลาเปาฟกทอง
3. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําไสผัก
4. การทํารูปราง
5. การนึ่ง
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ชอนตวง
ถวยตวง
หมอนึ่ง
ไมคลึงแปง

อางผสม

ที่รอนแปง

เครื่องชั่ง

พายยาง

-257สวนผสมแปง
1. แปงสาลีชนิดเบา
3. ผงฟู
5. น้ําตาลทราย
7. เอสพี
9. เนยขาว

450
2
125
1
50

สวนผสมไส
1. กะหล่ําปลีหั่นฝอย
100
3. ฟกทองซอยเปนเสน 100
5. เห็ดหอมแชน้ําใหนุมซอย 50
7. เกลือปน
½
พริกไทยปน
1
น้ํามันงา
1
งาดําคั่ว
3

กรัม
ชอนชา
กรัม
ชอนชา
กรัม

2. ยีสต
1 ชอนโตะ
4. ฟกทองนึ่งสุกบดละเอียด 100 กรัม
6. เกลือปน
1 ชอนชา
8. น้ํา
3/4 ถวย

กรัม
กรัม
กรัม
ชอนชา
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนโตะ

2. แครอทซอยเปนเสน
100 กรัม
4. แหวตมสุกหั่นเปนสี่เหลี่ยม 50 กรัม
6. กานคึ่นฉายตัดทอนสั้น ๆ 50 กรัม
8. ซีอิ๊วขาว
1 ชอนโตะ
น้ํามันหอย
2
ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
2
ชอนโตะ

4. ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน
วิธีทํา
1. รอนแปงสาลี ผงฟู เขาดวยกัน เติมยีสต ลงในแปงที่รอนแลว ใสลงในเครื่องนวดแปง
2. ผสม น้ํากับ น้ําตาลทราย เกลือปน เขาดวยกัน เทลงในแปงที่อยูในเครื่องนวดแปง
3. ใสเอสพี เนยขาว ฟกทองนึ่งสุก ลงในแปง นวดจนแปงเนียนเขากัน
4. ตัดแปงเปนกอน ๆ ละ 20 กรัม คลึงใหกลม
5. แผแปงใหเปนแผนกลม ตักไสใสแลวหอใหมดิ วางบนกระดาษ พักแปงใหฟูอีกครั้งประมาณ 20
นาที
6. นําไปนึ่งในน้ําเดือดประมาณ 10 นาที
วิธีทําไส
1.
2.
3.
4.
5.

แครอท ฟกทอง แหว ลวกในน้ําเดือดพอสุกตักขึ้น
กะหล่ําปลี ขยําน้ําเกลือใหนิ่ม ลางน้ําบีบใหแหง
เห็ดหอม แชน้ําใหนิ่ม ตัดกานออก หัน่ ชิน้ สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
คึ่นฉายตัดเปนทอนสั้น ๆ
ผสมกะหล่ําปลี แครอท ฟกทอง แหว เห็ดหอม คึ่นฉาย เขาดวยกันปรุงรสดวยน้ําตาล เกลือ
ซีอิ๊วขาว น้าํ มันหอย น้ํามันงา พริกไทย นําไปผัดกับน้าํ มัน ใหเขากันตักขึ้นพักใหเย็น

-258สาระนารู
ฟกทอง ผักผลเนื้อสีทองอราม คุณคาอาหารสูงมาก เปนผักสุขภาพของคนทั่วโลกใชกินในครัวเรือน
ไทย ทั้งขนมหวาน อาหารวาง และกับขาวคาวหวาน เปนผักพื้นถิ่นของอเมริกา ชื่อสากลเรียกวา pumpkin มี
รากศัพทมาจากภาษากรีก pepon แปลวา “แตงสุก” เพราะเนื้อมีสีเหลืองเดนชัด ผลมีทรงกลมแปนเปนพูเล็กๆ
รอบผล ผิวไมแข็งมีสีเขียวเขมอมน้ําเงินหรืออมเทาดางเหลืองเปนทาง เนื้อสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียวหรือ
สมเขม ตรงกลางฟูพรุน มีเมล็ดแบนจํานวนมาก
ฟกทองมีเบตาแคโรทีนสูง ผลการวิจัยพบวาชวยปองกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะ
ปสสาวะในวัยผูสูงอายุ นอกจากนั้นยังมีแรธาตุ เหล็ก และวิตามินซี ไนอะซิน วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2
เหมาะเปนอาหารลดน้ําหนักเพราะมีเสนใยมาก ไขมันนอย แคลอรีต่ํา
การเลือกซื้อฟกทอง ควรเลือกที่มีน้ําหนักมาก ผิวเปลือกขุรขระ เนื้อจะแนนเหนียวเปนมัน
แหลงที่มาของขอมูล หนังสือครัว ฉบับที่ 97 ประจําเดือน กรกฎาคม 2545 หนาที่ 52

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13 เรื่องที่สอน ซาลาเปาไสหมูแดง โดยครู เกศยา ยงภูมิพทุ ธา
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําซาลาเปาไสหมูแดงได
2. สามารถทําซาลาเปาไสหมูแดงได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมสวนผสม และอุปกรณการทําซาลาเปาไสหมูแดง
2. การเตรียมสวนผสมและ ขั้นตอนการทําแปงซาลาเปา
3. การเตรียมสวนผสมและ ขั้นตอนการทําไสหมูแดง
4. การทํารูปราง
5. การนึ่ง
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ถวยตวง
ชอนตวง
หมอนึ่ง
ไมคลึงแปง
สวนผสมแปง(1)
1. แปงสาลีบัวแดง

200

ที่รอนแปง

กรัม

อางผสม

2. ยีสต

เครื่องชั่ง

10

พายยาง

กรัม

