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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 12 เรื่องที่สอน

ทองพับรสเค็ม

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ทองพับรสเค็ม
ทองพับ คือ ขนมทองมว นที่ ดัด แปลงรูป ร า งจากการม ว นเป น แทง กลม เปน การพั บใหมี รูป รา ง
สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม ทําเปนรสหวาน รสเค็ม รสสมุนไพร รสกลวยหอม รสกาแฟ ฯลฯ
สําหรับทองพับรสเค็มสูตรนี้ จะมีรสชาติหวาน เค็ม มัน หอมกลิ่นรากผักชี พริกไทย และใบผักชี
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําทองพับรสเค็มได
2. ทําทองพับรสเค็มได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมวัตถุดิบในการทําทองพับรสเค็ม
2. ขั้นตอนการทํา
3. การบรรจุ
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง ตาชั่ง อางผสม ชอนตักหยอด ไมมวน ไมทับ เตาทองมวนไฟฟาหรือ
พิมพทองมวนและเตาถาน ถุงมือผา
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- แปงมัน แปงสาลี แปงขาวเจา เลือกแปงใหม ไมมีกลิ่นอับ ไมมีตัวมอด ตัวแมลง
- เกลือ ใชเกลือสมุทร ถาใชเกลือเสริมไอโอดีน จะมีรสเค็มกวา
- พริกไทยปน ใชพริกไทยเม็ดปนใหม ๆ จะหอมกวา
- หัวกะทิขน ๆ ใชมะพราว ½ กิโลกรัม คั้นเปนหัวกะทิขน ๆ 360 กรัม หรือใชถวยตวงแกว
ตวงประมาณ 1 ½ ถวย
- น้ําตาลโตนด ใชน้ําตาลโตนดแทจะมีกลิ่นหอม ควรเลือกน้ําตาลที่นิ่ม เนื้อละเอียด
ไมเปนทรายแข็ง มีกลิ่นหอม สีออนไมเขม
- งาขาว งาดํา ลางใหหมดฝุน คั่วไฟออน ๆ จนเม็ดงาพองมีเสียงแตก
สวนผสมขนมทองพับ
1. แปงมัน
150 กรัม
2. แปงสาลีเอนกประสงค
50
กรัม
3. แปงขาวเจา
50 กรัม
4. น้ําตาลทราย
50
กรัม
5. เกลือ
½ - 1 ชอนชา
6. พริกไทยปน
1 ½ - 2 ชอนชา

-267. รากผักชีโขลก
2
ชอนชา
8. ไขไก
2
ฟอง
9. หัวกะทิขน ๆ
360 กรัม
10. น้ําตาลโตนด
125 กรัม
11. งาดํา งาขาวคั่ว
12. ผักชีเด็ดเปนใบ ๆ ตามชอบ
4. ขั้นตอนการทํา
1. รอนแปงมัน แปงสาลี และแปงขาวเจา รวมกัน ใสน้ําตาลทราย เกลือปน รากผักชี พริกไทย
2. ใสไขไกลงในแปงที่รอนไว นวดพอเขากัน คอย ๆ ใสกะทิทีละนอย นวดจนแปงนุม ใสน้ําตาล
โตนด นวดใหเขากัน จึงใสกะทิที่เหลือจนหมด ใสงาดํา งาขาว และใบผักชี
3. ตั้งพิมพทองมวนใหรอน ตักแปงหยอดลงตรงกลางพิมพ ปดพิมพ พอแปงสุกเหลือง แซะแปงออก
จากพิมพ พับริมขอบเขาหากันทั้ง 2 ดาน วางไมมวนตรงกลาง พับเขาหากัน ดีงไมมวนออก กดหรือใชไมทับ
ดานปลายใหแปงอยูตัว
4. เมื่อขนมเย็นเก็บใสภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่มีฝาปดสนิท
ขอแนะนําในการทํา
1. การนวดแปง ควรใสกะทิทีละนอย จนแปงรวมเปนกอน หยุดใสกะทิ นวดตอประมาณ 5 – 10
นาที จึงใสน้ําตาลโตนด
2. พิมพทองมวนไฟฟา ตั้งอุณหภูมิ 30 – 50 องศาเซลเซียส
3. การพับหรือมวนแปงตองรีบทํา ถาทําชาแปงจะแข็ง มวนหรือพับไมได
4. ใชถุงมือผาสวม เวลาพับหรือมวนแปง จะไดไมรอนมือ
5. เพิ่มกุงฝอย หรือกุงแหงปน ผสมเพิ่มเติมได และควรลดปริมาณเกลือลงเล็กนอย
6. ถาสวนผสมขนเติมหัวกะทิเพิ่มได
5. เกณฑการประเมินผล
ทองพับมีสีเหลืองทอง หรือสีน้ําตาลออน ๆ กรอบ หอมกลิ่นผักชี พริกไทย รสเค็ม หวาน มันกะทิ
สาระนารู
ผักชี ชื่ออื่นที่ใชเรียกเชน ผักชีลา ผักหอมปอม ผักหอม ผักหอมนอย เราใชใบผักชีโรยอาหารใหมี
สีเขี ยวสวย กลิ่นหอม ใบผั กชี มีธาตุฟอสฟอรัสสูงรอยละ 0.2 เสนใยรอยละ 3.2 โปรตีนรอยละ 3.9
ชวยยอยอาหาร รากสดใชปรุงแตงกลิ่น รสอาหาร นิยมไปโขลกกับกระเทียม พริกไทย ผลแหงหรือเมล็ด
ผักชี (ลูกผักชี)เปนเครื่องเทศ ใชผสมในเครื่องแกงบางอยาง มีคุณสมบัติเปนยาขับลม บํารุงธาตุ ใชแกอาการ
คลื่นไส อาเจียน แกปวดทอง
แหลงขอมูล สมุนไพรในสวนครัว รศ.ดร. วันดี กฤษณพันธ และคณะ หนา 51

