
 

 

คานาเปหนาตางๆ 
 

 ผศ.อภิญญา  มานะโรจน 
อาจารยนันทวัน  ชมโฉม 
อาจารยโชดก   ทับจันทร 

 

 คานาเป (ฝรั่งเศส: Canapé) เปนอาหารช้ินเล็ก ๆ ท่ีมักมีไวตกแตงอาหาร 
สามารถถือไดโดยน้ิวมือ และมักรับประทานไดภายในคําเดียว มักเสิรฟในชวงค็อกเทลคา
นาเปสวนใหญมักจะมีรสเค็มหรือเผ็ดเพ่ือทําใหแขกดื่มไดมากข้ึน ช้ินสวนของคานาเป เชน 
แคร็กเกอร ขนมปงหั่นเปนแผนช้ินเล็ก ๆ ขนมปงอบ ตัดออกในรูปรางตางกัน อาจทาเนย 
และดานบนอาจเปนเน้ือสัตว เน้ือปลา เนยแข็งคาเวียรฟวกรา ซอส หรือเครื่องปรุงอ่ืน ๆ 
(วิกิพีเดีย, 2553) 

คานาเปเปนอาหารเรียกนํ้ายอย ใชเปนอาหารท่ีจัดกับเครื่องดื่มท่ีมีในงานเลี้ยง
แบบค็อกเทล มีลักษณะคลายแซนดวิชเปดหนา มีขนาดพอคํา โดยการนําขนมปงอบให
กรอบ หรือจะใชบิสกิต และขนมปงจืดนุม คานาเปจะมีการตกแตงหนาใหสวยงามมีหลาย
อยาง ขนมปงท่ีตัดขนาดพอดีคํา โดยตัดกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ตกแตงหนาดวยปลา 
กุง ไสกรอก และอ่ืนๆ การทําคานาเปจะตองมีสีสันท่ีสวยงามโดยใชผักเครื่องเทศนํามา
ตกแตง ตลอดจนการใชไมค็อกเทลท่ีสวยงามตกแตงใหอาหารสวยงาม และเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการับประทาน (อภิญญา, มปป.)  

คานาเป  เปนอาหารเรียกนํ้ายอยแบบเดียวกับออเดิรฟ มีลักษณะคลาย
แซนดวิชเปดหนา เปนอาหารท่ีรับประทานดวยมือ มีขนาดพอคํา ขนมปงท่ีใชเปนขนมปง
แซนดวิช นํามาตัดตกแตงใหไดช้ินท่ีสวยงาม ซึ่งมีรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม เน้ือสัมผัสของ
ขนมปงจะมีท้ังลักษณะนุม และกรอบ นอกจากขนมปงแซนดวิชแลวอาจนําขนมปงพวก
บิสกิตของแครกเกอรมาทําคานาเป คานาเปควรมีรสจัดโดยตองคํานึงถึงความเขากันของ
รสชาติท่ีจะนํามาจัดรวมกัน วิธีการตกแตงใหสวยงามมีความประณีต การแตงหนาคานาเป
ควรใหนูนตรงกลาง และมีขอบเรียบเสมอกัน คานาเปนิยมนําไปจัดเปนอาหารในการจัด
เลี้ยงค็อกเทล การทําคานาเปจะตองสะอาด และเก็บรักษาอาหารท่ีสําเร็จแลวอยางถูกวิธี
กอนนําออกเสิรฟ (อภิญญา, มปป.) 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2


 

 

 
 
ลักษณะของอาหารค็อกเทล 
 อาหารค็อกเทลเปนอาหารท่ีรับประทานดวยมือ อาหารเปนช้ินเล็กๆ หรือเปน
อาหารทานเลน อาหารวาง หรือกับแกลม ซึ่งมีท้ังอาหารเย็น (Cold Snacks) เปนอาหาร
วางท่ีจัดเสิรฟขณะท่ีอาหารน้ันเย็น ไดแกผลไม สวนอาหารวางรอนจะจัดเสิรฟขณะท่ี
อาหารน้ันยังรอนอยู ไดแก มันฝรั่งทอด การจัดอาหารค็อกเทลจะจัดทําใหใหมีขนาดพอดี
คํา ใชมือหยิบจับสะดวก (Finger Food) ไมตองใชอุปกรณพวกชอน หรือสอมในการ
รับประทาน อาจใชไมจิ้มสําหรับอาหารประเภทเน้ือสัตว เพ่ือใหแขกจับอาหารไดสะดวก 
โดยไมเปอนมือไมเสียบอาหารสวนใหญจะตกแตงใหเกิดความสวยงาม โดยนิยมตกแตงท่ี
สวนปลายดานหน่ึงดวยดอกไม ริบบ้ิน กระดาษสี ฯลฯ 
 

หลักการทําคานาเป 
1. รสชาติของอาหารควรเนนอาหารรสจัด รสอรอย ควรมีรสเปรี้ยว เค็มมากกวารส

หวาน 
2. คํานึงถึงความสะดวกในการรับประทาน ควรกําหนดขนาดและตกแตงใหเปนช้ิน

ขนาดพอคํา สะดวกในการรับประทาน ไมเลอะเทอะ  
3. ความหลากหลายของอาหาร เชน กุง ปู ปลา เน้ือวัว เน้ือหมู ฯลฯ เพ่ือใหเกิด

ความแตกตางกันในรสชาติ และเน้ือสัมผสั ลักษณะรปูทรง และสีสนั 
4. การตกแตงอาหารควรใชสีฉูดฉาด และมีหลายสีเปนการสรางสีสันใหอาหารมี

ความสวยงามการใชวัตถุดิบในการจัดตกแตงคานาเป 1 ช้ินไมควรใชมากเกินไป เพราะจะ
ทําใหดูรกและไมสรางจุดเดนนาสนใจ 

5. การกําหนดรูปทรงหรือลักษณะควรมีดวยกันหลายๆแบบ เชน ทรงกลม 
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมฯลฯ  

6. เน้ือสัมผัสควรมีความหลากหลายท้ังนุม และกรอบ โดยเลือกใชขนมปงแซนดวิช
เพ่ือใหมีเน้ือสัมผัสนุม และใชบิสกิตหรือแครกเกอรเพ่ือใหมีเน้ือสัมผัสกรอบ 

7. เนนความสดใหม ไมควรประกอบไวนานเกินไป เมื่อทําเสร็จแลวควรเสิรฟทันที 
8. ใชไมจิ้มค็อกเทล ซึ่งทําจากวัสดุประเภทพลาสติก หรือไม  มีราคาถูก เมื่อใชแลว

สามารถเก็บท้ิงไดเลย สวนใหญมีการตกแตงปลายไมดานหน่ึงดวยวัสดุตางๆ เชน กระดาษ
สี ริบบ้ิน  ฯลฯ 



 

 

 

 
มายองเนส 

 
สวนผสม 

ไขไกท้ังฟอง   1  ฟอง 
นํ้าตาลทราย   1 / 2  ถวย 
นมขนหวาน   2  ชอนโตะ 
เกลือไทย    2  ชอนชา 
นํ้าสมสายชูหรือนํ้ามะนาว  5  ชอนโตะ 
พริกไทยปน   1  ชอนชา 
มัสตารด    1 / 2  ชอนชา 
นํ้ามันสลัดหรือนํ้ามันพืช  1  ถวยตวง 

 
วิธีทํา 

1. ผสมสวนผสมทุกอยางเขาดวยกัน ใสลงในเครื่องปนนํ้าผลไมยกเวนนํ้ามันพืชไม
ตองใส 

2. เปดเครื่องปนนํ้าผลไมใหสวนผสมเขากันดีประมาณ 3 – 4 นาที คอยๆเติม
นํ้ามันพืช 1 ถวยตวงลงในเครื่องปนนํ้าผลไมจนหมด (ขณะเติมนํ้ามันเครื่องปน
นํ้าผลไมยังเปดตลอดเวลา)ปนใหสวนผสมเขากันดี ประมาณ 2 – 3 นาที 

 
  



 

 

 
 
 

ผักดองสามรส 
 

สวนผสม 
 นํ้าสมสายชู 5 %   1  ถวยตวง 
 นํ้าเปลา    1 / 2  ถวยตวง 
 นํ้าตาลทราย   1  ถวยตวง 
 เกลือไทย    2  ชอนโตะ 
 แครอทฝอย   1  ถวยตวง 
 กะหล่ําปลีฝอย   2  ถวยตวง 
 
วิธีทํา 

1. ผสมนํ้าสมสายชู นํ้า นํ้าตาล เกลือเขาดวยกัน นําไปตั้งไฟเคี่ยวพอขนท้ิงไวให
เย็น นําผัก  (แครอท กะหล่ําปลี) ผสมเคลาใหเขากัน ดองไวประมาณ 1 ช่ัวโมง 
หรือดองขามคืนเก็บไวในตูเย็น 

2. บีบนํ้าดองผักออกใหแหง นําไปสับละเอียดใสลงในมายองเนสก็จะไดมายอง
เนสสเปรดผักดอง 

 
  



 

 

 
 
 
 

แซนวิชญ่ีปุน 
 

สวนผสม 
ขนมปงแซนวิช   8   แผน 
ไสกรอก    4  แทง 
สาหราย     4  แผน 
ผักคาวาเระตดัทอนๆ   1 / 4  ถวยตวง 
เนยสด      2 - 3  ชอนโตะ 
มายองเนส    1/4   ถวยตวง 

 
วิธีทํา 

1. ทาเนยสดและมายองเนสบนขนมปงแซนดวิชใหท่ัวบางๆวางแผนสาหรายบน
ขนมปงใหเรียบกลับขนมปงท่ีมีสาหรายลงดานลาง ทาเนยสดมายองเนสบนช้ิน
ขนมปง โรยคาวาเระใหท่ัว วางไสกรอกริมขนมปง มวนตามยาวใหแนน 

2. ตัดขอบขนมปงตามขวางใหเปนช้ินรูปวงลอ 
3. จัดเสริฟคูพรอมกับชา-กาแฟ 

 
  



 

 

 
 
 
 

แซนวิชทูนา (ทูนาสเปรด) 
 

สวนผสม 
ขนมปงแซนดวิช  15 แผน 
เนยสด  3  ชอนโตะ 
ปลาทูนาในนํ้ามัน(ขนาด 6 ½ ออนซ) 1 กระปอง 
มายองเนส (นํ้าสลัดนํ้าขน)  1/2 ถวยตวง 
แครอท กระหล่ําปลดีองสับหยาบๆ  1 / 4 ถวยตวง 
 

วิธีทํา 
1. ผสมปลาทูนา แครอท กะหล่ําปลีดอง และมายองเนสคลุกเคลาใหเขากัน 
2. คนเนยสดใหเปนครีมเล็กนอย ทาบขนมปงแซนดวิชใหท่ัวแผน ทาทูนาสเปรดให

ท่ัวท้ังแผน ประกบขนมปงปด และทาเนยบนแผนท่ี 2 ทาทูนาสเปรดบนแผนท่ี 
2 ประกบดวยขนมปงแผนท่ี 3 ท่ีหาดวยเนยสด ตัดแซนดวิช หนาแซนดวิชท่ีได
จะมีลักษณะเปนสามเหลี่ยม 

  



 

 

 
สลัดไขหอ 

 
สวนผสม 

ปูอัดหั่นช้ินตามขวางเสน 1 ถวยตวง 
 หัวหอมใหญหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 1 / 4 ถวยตวง 
 ขาวโพดแกะเมด็ 1 / 4  ถวยตวง 
 ถ่ัวลันเตา 1 / 4 ถวยตวง 

มายองเนส  1 / 4 ถวยตวง 
มะนาวหั่นช้ินสามเหลี่ยม  1 / 2 ลูก 
แผนไขตดัสีเ่หลีย่มจัตรุัส  15 แผน 
ผักชีฝรั่ง 1 ตน 
 

สวนผสมแผนไข 
 ไขไก 6 ฟอง 
 นํ้ามันพืช  1 / 4 ถวยตวง 
 

วิธีทํา 
1. ตีไขไกใหเขากัน กรองไขใหไดเน้ือเนียน 
2. ตั้งกระทะทานํ้ามันบางๆ ใหท่ัวท้ังกระทะ พอกระทะรอน ใสใข(ขอ1)ลงกรองให

เปนแผนบางๆใสนํ้ามันรมิขอบเพ่ือใหไขพอรอน 
3. ลอกไขออกจากกระทะ ตัดใหเปนแผนสี่เหลี่ยมจัตรุัส 
4. จับแผนไขระหวางมมุท้ัง 4 วางแผนไขลงในถวย ท่ีเตรียมไว 
5. ผสมปูอัด หัวหอมใหญ ขาวโพด ถ่ัวลันเตา เคลาใหเขากัน ใสมายองเนสเคลาให

เขากัน ใสตูเย็นใหสวนผสมเย็นพรอมเสิรฟ 
6. กอนจัดเสริฟตักสวนผสม(ขอ5)ท่ีเย็นจัดใสลงในถวยไข(ขอ4)ตกแตงดวยมะนาว

หั่นช้ินและผีกชีฝรั่ง 

 
  



 

 

 
 
 
 

ตุกตาไข 
 

สวนผสม 
ไขนกกระทาตมสุก 20  ฟอง 
มายองเนส 2-3 ชอนโตะ 
แครอทตัดเปนปากหูและผม 1/2  หัว 
งาดํา 4 ชอนโตะ 
ผักกาดหอม 1 ตน 
ขนมปงแซนดวิช 20 ช้ิน 

 

วิธีทํา 
1. เจาะไขนกกระทาดานปานออก แคะไขแดงออกใหหมด บากไขขาวสวนหัว ปาก

และหูเล็กนอย เสียบตกแตงดวยแครอทใหสวยงาม ตกแตงตาดวยงาดํา 
2. บดไขแดงของไขนกกระทาใหละเอียด 
3. ใสมายองเนส ผสมใหเขากัน ตักใสกรวยบีบเคก 
4. บีบสวนผสมไขแดงใสลงในไขขาวท่ีตกแตงเปนตุกตาใหเต็มลูกไข 
5. เตรียมแผนขนมปงแซนดวิชทามายองเนสบางๆ ตกแตงผักกาดหอม วางตุกตา

ไขบนผักกาดหอม จัดใสภาชนะพรอมเสริฟ 

  



 

 

 
 
 
 

คานาเปหนาไขกุง 
 

สวนผสม   
 ขนมปงแซนดวิชตัดช้ินสี่เหลี่ยมจัตรุัสหรือขนมปงบิสกิต        
 มายองเนส(นํ้าสลดันํ้าขน) 1/3    ถวย 
 ไขกุงสีสม สีดํา 1/3     ถวย 
 แตงกวาญี่ปุนหั่นตามขวาง 1/2 ลูก 
 ผักชีลาว        2        กาน 
  

วิธีทํา 
1. ทามายองเนสบนแผนขนมปงบิสกิตบางๆวางแตงกวาญี่ปุนและทาดวย 

มายองเนสอีกครั้งบนแตงกวา 
2. ใสไขกุงท้ังสองสีตรงกลางช้ินขนมปงตกแตงหนาดวยผักชีลาวใหสวยงาม 

จัดใสภาชนะเสิรฟ 

  



 

 

 
 

แซนดวิชแฮมชีส 
 
สวนผสม  

ขนมปงแซนดวิชตัดช้ินกลม 40      ช้ิน 
แฮมตดัช้ินกลม 20      ช้ิน 
ชีสแผนตดักลม    20       ช้ิน 
เนยสด         3        ชอนโตะ 
มายองเนส                          1/4        ถวย 
มะเขือเทศราชินี                    4-5       ลูก 
แครรอท ตัดช้ินกลมเปนลูกตา 
หัวผักกาดขาวตดัช้ินเปนลูกตาและปาก 
แตงกวาญี่ปุนตัดเปนหนวดและขา 
ไมจิ้มฟน 

 

วิธีทํา 
1. ทาเนยและมายองเนสบนช้ินขนมปงใหท่ัว วางแฮมปดดวยแผนขนมปงท่ีทาดวย

เนยและมายองเนส 
2. ทาเนยและมายองเนสบนช้ินขนมปงใหท่ัว วางชีสปดดวยแผนขนมปงท่ีทาดวย

เนยและมายองเนส 
3. ตกแตงหนวด ตา และปากบนมะเขือเทศ ใหเปนสวนหัวของตัวหนอน 
4. ใชไมจิ้มฟนเสียบสวนหัว(มะเขือเทศ) สวนตัว(ขนมปงแซนวิชด)ประมาณ4 ช้ิน 

ตกแตงดวยแตงกวาญี่ปุนสําหรับเปนขา 
 
 
  



 

 

 

 
น้ําสลัดเพ่ือสุขภาพ 

 
อาจารยนิศารัตน  สุขเอม 

 ผศ.วาสนา  ขวยเขิน 

อาจารยสุดจิตร วรรณโชต ิ
 

 สลัด เปนรายการจานหน่ึงจากประเทศตะวันตกท่ีไดรับความนิยมในประเทศ
ไทย สลัดจัดเปนอาหารจานสุขภาพท่ีอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร 
และใยอาหาร มีสวนประกอบหลัก คือ ผักไมวาจะเปนผักสด ผักตม ตลอดจนผลไมตางๆ 
นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมโปรตีนจากเน้ือสัตว ไขตม เมล็ดธัญพืชตมสุก และอ่ืน ๆ ตาม
ความชอบ โดยท่ัวไปนิยมรับประทานสลัดเปนอาหารจานแรกกอนรับประทานอาหารจาน
หลัก ปรุงรสชาติดวยนํ้าสลดัชนิดตาง ๆ เชน นํ้าสลัดนํ้าขนหรือมายองเนส (Mayonnaise) 
นํ้าสลัดนํ้าใส (French Dressing) ซึ่งเปนนํ้าสลัดสูตรพ้ืนฐาน ปจจุบันมีการดัดแปลงใหมี
รสชาติหลากหลายข้ึนโดยการเพ่ิมเครื่องเทศ สมุนไพร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนทางการคาและ
เพ่ือประโยชนทางสุขภาพ เปนตน เน่ืองจากนํ้าสลัดแตละตํารับมีสวนผสมและคุณคาทาง
โภชนาการแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุดิบท่ีใช ดังน้ันการเลือกนํ้าสลัดจึงตองเลือกใหเหมาะ
กับสภาพรางกายและโรคของแตละคนโดยท่ัวไปนํ้าสลัดมีสวนผสมของนํ้ามันพืชจึงใหมี
พลังงานสูง การปรับสูตรหรือสวนผสมโดยใชนํ้ามันมะกอกซึ่งถือเปนนํ้ามันบริสุทธมี
ประโยชนตอสุขภาพก็เปนอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาใหนํ้าสลัดเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ
ไดโดยรับประทานกับผักตาง ๆ สําหรับในอาหารไทย สลัดมีลักษณะใกลเคียงกับอาหาร
ประเภทยําเน่ืองจากมีผัก เน้ือสัตว และสวนประกอบอ่ืนๆ คลายกันตางกันตรงท่ียําใน
อาหารไทยใชนํ้ายํารสจัด สวนสลัดใชนํ้าสลัดรสเขมขน ความอรอยของสลัดจึงอยูท่ีผักตอง
สด ลางใหสะอาด การหั่นตองใชมีดท่ีมีความคมหั่นใหหนาพอท่ีสอมจิ้มติด เชน แตงกวา 
มะเขือเทศ ควรหั่นใหหนา 1/2 ซม. เปนอยางนอยผักจึงจะกรอบ ผักท่ีหั่นแลวควรใช
รับประทานทันทีอยาท้ิงไวใหผักจะเหี่ยว สูญเสียคุณคาทางอาหาร และความอรอยก็
สูญเสียไปดวย 
 
 
 



 

 

 

  
นํ้าสลัด นับวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของอาหารจานน้ี เน่ืองจากจะปรุงรสชาติให

ผักมีรสเขมขน ไมวาจะเปนนํ้าสลัดนํ้าใสหรือนํ้าสลัดนํ้าขนเมื่อรับประทานรสชาติจะตอง
กลมกล อมพอดี  การ ทํ า นํ้ าส ลั ด นํ้ า ข นห รื อ ท่ี เ รี ย ก ว า  "นํ้ า ส ลั ด ม ายอง เนส " 
(mayonnaise)  ตองขนชนิดท่ีเมื่อตักราดบนผักแลวนํ้าสลัดไมไหลเคล็ดลับการทํานํ้าสลัด
นํ้าขนคือไขไกท่ีใชตองสดไขแดงจะกลมนูนถาไขเกาไขแดงจะแบน กลิ่นของนํ้าสลัดจะ
หอมดวยการใชมัสตารดท้ังชนิดครีมหรือชนิดผง พริกไทยปนท้ังชนิดพริกไทยดําหรือ
พริกไทยขาว ลักษณะของนํ้าสลัดจะขนเปนครีม ข้ึนฟู และสวนผสมรวมตัวเปนเน้ือ
เดียวกันไมแยกช้ันของนํ้ามันและนํ้ามะนาวหรือนํ้าสมสายชู นอกจากน้ีลักษณะของนํ้า
สลัดนํ้าขนจะอยูตัวมากหรือนอย ยังข้ึนอยูกับจังหวะในการเติมนํ้ามันควรใสนํ้ามันทีละ
นอย คนจนเขากันจึงใสนํ้ามันใหมการใสนํ้ามันสลับกับนํ้าสมท่ีผสมก็เชนเดียวกันตองใสที
ละนอยคนจนนํ้ามันเขากันแลวจึงใสนํ้าสมคนจนเขากันจึงใสนํ้ามันถึงจะไดนํ้าสลัดท่ี
ขน สวนเคล็ดลับการทํานํ้าสลัดนํ้าใสเพียงใสขวดเขยาเบาๆ เมื่อจะใชใหเขยาขวดกอนจึง
เทราด ควรรับประทานทันทีจึงจะอรอย 
 

นํ้าสลัดทําใหรับประทานสลัดไดอรอยและรับประทานไดในปริมาณมาก การทํา
สลัดรับประทานเองเปนเรื่องไมยาก เตรียมทํานํ้าสลัดบรรจุใสขวดเก็บเขาตูเย็นไว ลางผัก
เก็บใสกลองเขาตูเย็นเมื่อจะรับประทานก็เพียงแตนํามาหั่นแลวราดดวยนํ้าสลัด ก็จะได
อาหารจานสลัดท่ีมีรสอรอยสะอาด ถูกหลักสุขอนามัยมีคุณคาทางโภชนาการอีกดวย 
 

ประเภทของสลัด 
 1. สลัดท่ีใชเสิรฟจานแรกหรือสลัดเรียกนํ้ายอย มักจะจัดใสจานเล็ก ๆ สลัดท่ีใช
เปนอาหารจานแรกจะหมายรวมถึงพวกผักดองท่ีเสิรฟกับปลารมควัน ตับไกบด   
 2. สลัดท่ีใชเสิรฟกับอาหารเน้ือสัตวหรือบางทีเรียกวา Side Salad สวนใหญจะ
เปนสลัดตางๆ จัดลงในจานเดียวกับอาหารจานสําคัญ หรือจัดใสจานเล็กเสิรฟพรอมกับ
อาหารจานสําคัญ 
 3. สลัดจานสําคัญ (Main dish Salad) หมายถึง สลัดท่ีกินอ่ิมมีอาหารทุกอยาง
พรอมในจานคือ มีขาว แปง เน้ือสัตว ผัก รวมมาในจานเดียว 
 
 

 



 

 

 
ผักท่ีใช  

ผักกาดหอมชนิดเปนหัว (Head lettuce) ผักกาดหอมชนิดน้ีจะมีมากในฤดู
หนาว ลักษณะเปนหัวคลายกับกะหล่ําปลีใบยาวกวา ลักษณะกรอบ ใบใส ปลูกมากใน
ภาคเหนือท่ีมีอากาศหนาว จะใชเปนสวนประกอบของสลัด หรือเปนพ้ืนของสลัด เชน ซีซา
สลัด เพราะผักกาดหอม ชนิดน้ีจะมีเ น้ือมีรสหวาน และมีลักษณะของกะหล่ําปลี
ผักกาดหอมรวมกัน 

ผักกาดหอมหยิก ผักกาดหอมชนิดน้ีขอบใบจะหยิก พลิ้วคลายลูกไมแตงปลาย
แขนท่ีใหพลิ้ว สีเขียวจัด ใบหนา แตสวนใหญมักจะขม จึงนิยมใชเปนสิ่งตกแตง คือวาง
หรือปูจานหรือถาด ถาจะใชเปนสวนผสมโดยหั่นผสมตองชิมและเลือกกอน 

ผักกาดหอมชนิดตนยาว กานขาว ใบเขียวออนกวาใบหยิก เชนผักกาดหอมท่ีมี
แพรหลายและเกาแก ท่ีทุกคนรูจักดี ขนาดตนมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ลักษณะของ
ตนตรงสวนใบจะกางออก ตรงสวนคนโคนจะเล็กลักษณะคลายรูปตัววี ผักกาดหอมชนิดน้ี
ชํ้างาย บอบบาง สวนใหญจะใชรองจาน หรือถาดสลัด หรือยํา หรือกินกับขนมจีบสาคูไส
หมู 

ผักกาดขาวปลี ผักกาดขาวปลีใชทําสลัดไดท้ังเปนสวนประกอบและผักท่ีใชเปน
สวนผสม 

กะหล่ําปลี กะหล่ําปลีท่ีมีขายในปจจุบัน มีท้ังสีขาวและสีมวง เลือกชนิดหัว
แนนๆ หัวใหญสีจะขาวกวาหัวเล็ก หัวเล็กใบจะเขียวและไมคอยกรอบเทากับใบสีขาว 
เลือกชนิดท่ีแกกําลังดี ถากะหล่ําปลีหัวเล็ก กะหล่ําปลีออน จะเหี่ยวงายเมื่อหั่น ถาแกไดท่ี
จะกรอบอยูนานกวา 

หัวผักกาดแดง (Radish) นิยมกินสดจะมีเฉพาะในฤดูหนาว จึงคอนขางหายาก 
มะเขือเทศ นิยมมะเขือเทศผลใหญเลือกสุกกําลังด ี
แตงกวา เลือกสีเขียว 
แตงราน ในบางครั้งนิยมใชแตงราน เพราะแตงรานจะกรอบกวาแตงกวา 
หอมใหญ เลือกหัวขนาดกลางดีกวาหัวใหญและหัวเล็ก 
แครอท แครอทนิยมใชทําสลดัท้ังประเภทสดและสุก 
ผักหัวท่ีใชทําสลัดแตตองทําใหสุก คือ หัวบีท สีแดงมวง ตองตมใหสุกอยางนอย

ตองกินเวลาในการตม (โดยใสนํ้าใหทวม) ประมาณ 30 นาที จึงจะสุก 



 

 

 
 
หัวผักกาดขาว ตองตมใหสุก ตมแบบเดียวกับหัวบีท 
มันฝรั่ง เลือกมันแก จะไดมันฝรั่งเน้ือซุย ใชเวลาในการตมใหสุกพอๆกับหัวบีท 
ถ่ัวแขก และถ่ัวฝกยาว ตมสุก 
 

ผลไมท่ีนิยมใชทําสลัด 
สับปะรด แอปเปลสีเขียว สม แตงโม แตงไทย มะละกอสุกและดิบ ฝรั่งสุก 

พุทรา มะมวงมัน สมโอ มะพราวออน องุนดํา องุนเขียว ชมพู  เปนตน 
 

น้ําสลัด 
นํ้าสลัดมีหลายชนิด แตท่ีเปนพ้ืนฐาน คือ นํ้าสลัดนํ้าขนท่ีเรียกวา มายองเนส 

และนํ้าสลัดนํ้าใสมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ นํ้ามันพืช ไขแดงหรือไขท้ังฟอง นํ้าตาลทราย 
เกลือ นํ้ามะนาวหรือนํ้าสมสายชู มัสตารด และพริกไทยปน นํ้าสลัดนํ้าขนและนํ้าสลัดนํ้า
ใสแตกตางกันท่ีนํ้าสลัดนํ้าใสไมใสไข ทําใหนํ้าสลัดนํ้าใสเกิดการแยกช้ันระหวางนํ้าและ
นํ้ามัน กอนนํามารับประทานตองคนหรือเขยาใหเขากัน โดยท่ัวไปนํ้าสลัดจะมีรสชาติ
เปรี้ยว หวาน และเค็มเล็กนอย แตควรปรุงใหมีรสจัดสําหรับรับประทานกับผักและอ่ืน ๆ  

 

วัตถุดิบท่ีใชในการทําน้ําสลัด 
1. นํ้ามันพืชท่ีใชสําหรับนํ้าสลัดนิยมใชนํ้ามันมะกอก (Olive oil) และนํ้ามันสลัด (Salad 
oil) เพราะไมแข็งตัวเมื่อแชเย็น แตอาจใชนํ้ามันพืชธรรมดาทํานํ้าสลัดได แตรสชาติและ
กลิ่นอาจแตกตางกัน นํ้ามันมะกอก มีหลายชนิด ไดแก  
 1.1  Extra Virgin Oil  นํ้ามันมะกอกบริสุทธ์ิ ไดจากการบีบจากลูก
มะกอก นํ้ามันมะกอกชนิดน้ีจะมีสีเขียวเขมใส นิยมนํามาใชในการทํา สลัด นํ้าจิ้ม หรือ
เครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ขอดี คือมีกรดไขมันชนิดท่ีเปนประโยชนกับรางกายสูงและเปนไขมันช้ัน
ดีซึ่งเปนตัวควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจึงชวยปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจได
นอกจากน้ีในนํ้ามันมะกอกยังประกอบดวยวิตามินเอ และอีท่ีเปนสารแอนตี้ออกซิแดนท 
ทําใหนํ้ามันมะกอกไมเหม็นหืนโดยไมตองเติมสารกันหืนเหมือนนํ้ามันพืชบางชนิด 
1.2  Refined Olive  เปนนํ้ามันมะกอกท่ีผานการกลั่น ราคาจะถูกกวาชนิดแรกและมีสี
เขียวใสกวา 
 



 

 

 
 
 1.3  Olive Oil   เปนนํ้ามันมะกอกท่ีใหสีออนกวาสองชนิดแรกเปนการผสม
ระหวางนํ้ามันมะกอกบริสุทธ์ิกับนํ้ามันมะกอกท่ีผานการกลั่นเหมาะสําหรับนําไปใชในการ
ปรุงอาหารท่ีไมตองการกลิ่นท่ีรุนแรง 
 2. ไขไก ควรมีคุณภาพดี นิยมใชไขแดง ถาใชไขขาวหรือไขท้ังฟองทําใหความอยู
ตัวเปลี่ยนไป 
 3. นํ้าสมสายชู ชวยใหนํ้ามันใสข้ึน ทําใหไขแดงมีโอกาสหอหุมเม็ดไขมันไดงาย 
 4. เกลือ ชวยดานรสชาติ ความเขมขน แตถาเติมมากไปทําใหเกิดการแยกตัวได 
 5. นํ้าตาล ชวยใหรสหวาน และเก็บไดนาน อาจใชเครื่องปรุงรสหวานชนิดอ่ืน 
เชน นมขนหวาน นํ้าผึ้ง และนํ้าเช่ือม เปนตน   

6. พริกไทยเปนเครื่องเทศชวยปรุงแตงกลิ่นรสของอาหาร แบงตามวิธีการเก็บ 
และเตรียมไดเปน 2 ชนิด คือ พริกไทยดํา (black pepper) และพริกไทยขาว (white 
pepper) พริกไทยดําเตรียมไดจากการนําผลพริกไทยท่ีโตเต็มท่ีแตยังไมสุก มาตากแหง 
สวนพริกไทยออนไดจากการนําผลพริกไทยท่ีสุกแลว มาแชในนํ้า เพ่ือลอกเปลือกช้ันนอก
ออกไป จากน้ันนําไปตากแหง 

7. มัสตารด ทํามาจากเมล็ดพืชตระกูลกะหล่ําปลี มี 2 พันธุคือ พันธุท่ีใหเมล็ดสี
ขาวและพันธุท่ีใหเมล็ดสีนํ้าตาล โดยนําเมลด็ท่ีแกจัดแลวมาใชเปนเครื่องเทศโดยบดเปนผง 
บางทีก็ผสมกับนํ้าสมสายชูหรือไวนแลวใสขมิ้นลงไปดวยเพ่ือใหมีสีเหลือง นิยมกินมัสตารด
กับอาหารประเภทเน้ือไสกรอก ผักดอง หรือผสมในนํ้าสลัด มายองเนสตามภัตตาคาร
อาหารจีนมักจัดมัสตารดไวใหจิ้มกินกับตนหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

น้ําสลัดชนิดน้ําใส 
 

สวนผสม 
  นํ้ามันมะกอก 1.1/2 ถวย 

 นํ้าสมสายชูกลั่น บัลซามิก          ½ ถวย 
  หอมแดงสับละเอียด  1 ชอนโตะ 

 พริกหวานสับละเอียด  1 ชอนโตะ 
 ใบโหระพาสับละเอียด  1 ชอนโตะ  
 หอมใหญสับละเอียด  1 ชอนโตะ 
 เกลือปน  1 ชอนชา 
 พริกไทยปน  2 ชอนชา      

 
วิธีทํา  

1. ผสมนํ้าสมสายชู หอมแดง พริกหวาน  ใบโหระพา หอมใหญเกลือปน  และ
พริกไทยปน   เขาดวยกัน 
 2. เทนํ้ามันมะกอกใสทีละนอย คนใหเขากัน จนนํ้ามันหมด ชิมรสตามชอบ 

  



 

 

 

 

 

น้ําสลัดชนิดครีมมายองเนส 

สวนผสม 
 ไขไก  2  ฟอง 

 นมขนหวาน                 ½  ถวย 
 นํ้ามะนาว                     ½  ถวย 
 เกลือปน                      2-3  ชอนชา 
 มัสตารดครีม                   1  ชอนชา 
 พริกไทยปน                    1  ชอนชา      
 นํ้าตาลทรายปน               1  ถวย 
 นํ้ามันมะกอก                  2  ถวย 
 
วิธีทํา 
           1. ผสมนมขนหวาน นํ้ามะนาว เกลือปน มสัตารดครีม พริกไทยปน และนํ้าตาล
ทรายปนเขาดวยกัน 
           2. ตอยไขใสในเครื่องปนอาหาร ใสสวนผสมท่ีเตรียมไวในขอ 1 ตีดวยความเร็วสูง
นาน 1 นาทีคอย ๆ ใสนํ้ามันมะกอกทีละนอย ตีตอจนเขากัน ชิมรสตามชอบ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

น้ําสลัดญ่ีปุน 
 

สวนผสม  
 ซีอ๋ิวญี่ปุน 1/2  ถวย 
 นํ้าสมสายชู  ¾ ถวย 
 นํ้าตาลทรายแดง  ½ ถวย 
 นํ้าตมสุก  ½ ถวย  
 มิริน  ¼ ถวย 
 กระเทียมสับ 2  ชอนโตะ 
 พริกไทยดําบด  1  ชอนโตะ 
 นํ้ามันงา  2  ชอนโตะ 
 งาขาว  ¼ ถวย 
 
 

วิธีทํา 
1.ใสนํ้าตาลทรายแดง ซีอ๋ิวญี่ปุน นํ้าสมสายชู นํ้าตมสุก ลงในหมอ คนใหนํ้าตาล

ละลย ยกข้ึนตั้งไฟ พอเดือดปดไฟ ยกลงพักใหเย็น  
2. เติมกระเทียมสับ มิริน พริกไทยดําบด งาบด และนํ้ามันงา คนใหเขากัน เก็บ

ในตูเย็นไว 1 คืน นําออกมาทานกับผัดสด  
 


