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สาระนารู 
 ฟกทอง ผักผลเนื้อสีทองอราม คุณคาอาหารสูงมาก เปนผักสุขภาพของคนทั่วโลกใชกินในครัวเรือน
ไทย ทั้งขนมหวาน อาหารวาง และกับขาวคาวหวาน เปนผักพื้นถ่ินของอเมริกา ช่ือสากลเรียกวา pumpkin มี
รากศัพทมาจากภาษากรีก pepon แปลวา “แตงสุก” เพราะเนื้อมีสีเหลืองเดนชัด ผลมทีรงกลมแปนเปนพูเล็กๆ 
รอบผล ผิวไมแข็งมีสีเขียวเขมอมน้ําเงินหรืออมเทาดางเหลืองเปนทาง เนื้อสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียวหรือ
สมเขม ตรงกลางฟูพรุน มีเมล็ดแบนจํานวนมาก 
 ฟกทองมีเบตาแคโรทีนสูง ผลการวิจัยพบวาชวยปองกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะ
ปสสาวะในวัยผูสูงอายุ นอกจากนั้นยังมแีรธาตุ เหล็ก และวิตามนิซี ไนอะซิน วิตามนิบี 1 และวิตามนิบี 2 
เหมาะเปนอาหารลดน้ําหนกัเพราะมีเสนใยมาก ไขมนันอย แคลอรีต่ํา 
 การเลือกซื้อฟกทอง ควรเลือกที่มีน้ําหนักมาก ผิวเปลือกขรุขระ เนื้อจะแนนเหนียวเปนมัน 
 แหลงที่มาของขอมูล หนังสือครัว ฉบับที่ 97 ประจําเดือน กรกฎาคม 2545 หนาที่ 52  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่   13    เรื่องที่สอน     ซาลาเปาไสหมูแดง     โดยครู   เกศยา  ยงภูมิพทุธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําซาลาเปาไสหมูแดงได 
 2.  สามารถทําซาลาเปาไสหมูแดงได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั และประกอบอาชีพได 

2.   รายการสอน 
1.  การเตรียมสวนผสม  และอุปกรณการทําซาลาเปาไสหมูแดง  
2.  การเตรียมสวนผสมและ ขั้นตอนการทาํแปงซาลาเปา    
3.  การเตรียมสวนผสมและ ขั้นตอนการทาํไสหมูแดง    
4.  การทํารูปราง 
5.  การนึ่ง 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
ถวยตวง         ชอนตวง ที่รอนแปง อางผสม  เครื่องชั่ง พายยาง 
หมอนึ่ง  ไมคลึงแปง   

สวนผสมแปง(1) 
 1.  แปงสาลีบัวแดง 200 กรัม 2.  ยีสต     10 กรัม 
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 3.  น้ํา 150 กรัม 

สวนผสมแปง (2) 
 1.  แปงสาลีบัวแดง 300 กรัม 2.  น้ําตาลทราย 125  กรัม 
 3.  ผงฟู 1  ชอนโตะ 4.  เกลือปน   1 ½  ชอนชา 
 5.  น้ําแข็งบดละเอียด 80 กรัม 6.  เนยขาว 50  กรัม 

สวนผสมไสหมูแดง 
 1.  น้ํามันพืช 1/4 ถวย 2.  น้ําตาล(1) 1  ชอนโตะ 
 3.  หอมใหญ 1/2 ถวย 4.  แปงมัน 1  ชอนชา 
 5.  ตนหอมหัน่เปนทอน  1 ถวย 6.  แปงขาวโพด 1  ชอนชา 
 7.  กระเทียมสับ    1 ชอนโตะ 8.  เนื้อหมูติดมัน 1 ½  ถวย 
 9.  น้ํา 1/2 ถวย 10.  เกลือ(2) 1  ชอนชา 
 11.  ผงพะโล 1/2 ชอนชา 12.  พริกไทย(2) 1  ชอนชา 
 13.  น้ํามันหอย    2 ชอนโตะ 14.  น้ําตาลทราย(2) 1  ชอนโตะ 
 15.  น้ํามันงา    2 ชอนโตะ 16.  ซีอ๊ิวดํา 1  ชอนชา 
 17.  ซีอ๊ิวขาว    2 ชอนโตะ 18.  เหลา 2  ชอนชา 
 19. เกลือ(1)    1 ชอนชา 20.  สีแสดเล็กนอย  
 21. พริกไทย(1)    1 ชอนชา  

4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีทําแปง 

1.  รอนแปงสาลีใสอางผสม เติมยีสตคนใหเขากัน เติมน้ําลงนวด จนแปงเนียน พักแปงไว 20-30 นาที  
2.  รอนแปงสาลีสวนที่ 2 กบัผงฟูเขาดวยกัน เทลงในสวนผสมที่ 1 
3.  ผสมสวนผสมของน้ําตาลทราย เกลือ และ น้ําเยน็ คนใหละลายเทลงในสวนผสมของแปงผสม                               

จนสวนผสมเขากัน ใสเนยขาว ผสมจนไดโดที่เนียน 
4.  ตัดแบงแปงกอนละ 30 กรัม คลึงใหกลม 
5.  แผแปงใสไสจับจีบใหสวยงามวางบนกระดาษรอง พกัแปงใหขึ้นฟอีูกประมาณ 20-30 นาท ี
6.  นึ่งในน้ําเดอืด 10 นาที จนสุกยกลงจากเตา พักบนตะแกรง 

วิธีทําไส 
 1.  เจียวหอมใหญ ตนหอม กระเทยีมสับ จนเหลือง ใสน้ําเคี่ยวจนผักเปอยนุม กรองเอากากออก 
 2.  ใสเครื่องปรุง ผงพะโล น้ํามันหอม น้ํามนังา ซีอ๊ิวขาว เกลือ(1) พริกไทย(1) น้ําตาลทราย(1) ลงเคีย่ว
ตอสักครู ใสสี (ถาตองการ) เติมแปง ซ่ึงละลายน้ําเล็กนอย คนพอมีลักษณะขนพักไว 
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 3.  เนื้อหมูหัน่เปนชิ้น ๆ หนาประมาณ 1/2 นิ้ว คลุกเกลือ(2) พริกไทย(2) น้ําตาลทราย(2) ซีอ๊ิวดําและ
เหลา หมักทิ้งไวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
 4.  นําหมูที่หมกัไวมาทอดใหสุกแลวนําเนื้อหมูมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปเคี่ยวกับน้ําซปุที่เตรียมไวจน
น้ําซุปเขาไปในเนื้อหม ู
 5.  นําไสที่ไดไปหอกับแปงซาลาเปาที่เตรียมไว 

 
สาระนารู 

 พริกไทยถือเปนเครื่องเทศที่สําคัญในอาหารยุโรปและอาหารเอเชีย จะแตกตางกันทีว่ธีิการนํามาใช 
ทั้งพริกไทยปน (Pepper) และเมล็ดพริกไทย (Peppercorn)  
 พริกไทยมแีหลงกําเนิดจากอินเดีย ผลออนสีเขียวเมื่อสุกมีสีแดง แบงชนิดของพริกไทยตามวิธีการเก็บ
และเตรียมดังนี้ 
 พริกไทยออน (Green Peppercorn) เก็บมาจากตนพริกไทยที่ผลยังไมสุกดี มีสีเขียวเขม นํามาใชทั้งชอ
เพื่อความสวยงาม หรือรูดเปนเมล็ดเพื่อประกอบอาหาร 
 พริกไทยดํา (Black  Peppercorn) ไดจากการนําผลพริกไทยสีเขียวแกทีโ่ตเต็มที่แลว แตยังไมสุกดมีา
ตากหรืออบแหง ก็จะไดเมล็ดพริกไทยสีดาํ ใหกล่ินหอมฉุนนํามาใชทั้งเมล็ดเพื่อทําน้าํสตอกหรือบดเพื่อปรุง
อาหาร 
 พริกไทยขาว (White Peppercorn) ไดจากการนําผลพริกไทยที่สุกแลวมาแชน้ํานํามานวดเพื่อลอก
เปลือกชั้นนอกออกไป จากนั้นตากแหง จะไดพริกไทยสีขาว 
 พริกไทยสีชมพู (Pink Peppercorn หรือSchinus Molle) เปนพริกไทยทีสุ่กจดัจนกลายเปนสีชมพู 
ใชไดเหมือนกบัพริกไทยดําและขาว อีกทัง้สีชมพูของพริกไทยยังชวยตกแตงอาหารไดอีกดวย 
 พริกไทยนอกจากจะชวยแตงกลิ่นชูรสใหกับอาหารแลว ยังมีสรรพคุณทางยาชวยลดอาการทองอืด
ทองเฟอ แนนจุกเสียด ขับเสมหะ ขับลม ระงับอาการปวดทอง เปลือกของพริกไทยมีน้ํายอยสําหรับยอยไขมนั 
ดวยเหตนุี้โบราณจึงเชื่อกันวาพริกไทยสามารถลดความอวนได ที่สําคัญพริกไทยดํามรีสเผ็ดอุน เมื่อบริโภคเขา
ไปจะรูสึกอุนวาบที่ทองจึงเปนเครื่องเทศที่แมจะกินเพียงเล็กนอยแตกม็ีประโยชนแฝงอยู 
 แหลงที่มาของขอมูล นิตยสาร กูรเมท แอนด ควีซีน เลมที ่085 ประจําเดอืน สิงหาคม 2007 คอลัมภ 
Food Techniques หนาที่ 66 และ 68 
 เอกสารประกอบการสัมมนาเบเกอรี่  ’50 STEAM BUNS พรีมาฟูดส Prima Foods 

  
 
 
 
 
 


