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8. ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มัน 3 ช้อนโต๊ะ ใส่ เครื่ องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอม เติมนํ้าเล็กน้อย ปรุ งรส
ด้วย นํ้ามันหอย ซอสปรุ งรส นํ้าตาลทราย ให้รสจัดเผ็ด เค็มนํา หวานเล็กน้อย
9. นําปลาดุกที่ทอดไว้ลงผัดเคล้าจนทัว่ ใช้ไฟอ่อนๆ ผัดจนแห้ง ใส่ ใบกะเพราทอด ผัดเร็ วๆ ให้
ทัว่ ตักใส่ จาน
10. โรยหน้าด้วยใบมะกรู ดทอดกรอบ
ข้ อแนะนา
1. ปลาดุกย่างเลือกที่ยา่ งแห้งๆ 2 ตัวประมาณ 1 ก.ก.
2

2. ใช้ปลาทูน่ ึงตัวใหญ่ๆ (3-4 ตัว) แกะแต่เนื้อนําไปทอดแทนปลาดุกย่างได้
3. ไม่ควรทอดปลาจนกรอบเกินไป เวลานําไปผัดเนื้อจะแข็งกระด้าง
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
ปลากรอบนอกนุ่มใน เนื้อไม่แห้งแข็ง รสเผ็ด เค็มนํา
หอมกลิ่นเครื่ องที่โขลก

สาระน่ ารู้
การทอดปลาแบบใช้ ปลาทั้งตัว
1. เลือกปลาสด ทําความสะอาด ล้างให้หมดเมือก และเลือด ผึ่งให้น้ าํ แห้ง ทาด้วยเกลือป่ นให้
ทัว่ พักไว้ให้เนื้อแข็งประมาณ 10-15 นาที
2. ตั้งกระทะให้ร้อนเสี ยก่อน จึงใส่ น้ าํ มัน เมื่อนํ้ามันร้อน จึงนําปลาลงทอด
3. ไม่ควรกลับหรื อขยับชิ้นปลา จนกว่าจะสุ กเหลืองกรอบ ตามต้องการเสี ยก่อน จึงจะกลับอีก
ด้านหนึ่งลงทอด หนังปลาจะได้ร่อนไม่ติดกระทะ
4. ตักขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้ามัน
5. เสิ ร์ฟร้อนๆ ทันที

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 4

เรื่องทีส่ อน ขนมปลากริมไข่ เต่ า โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมปลากริ มไข่เต่าได้
2. ทําขนมปลากริ มไข่เต่าได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําตัวแป้ งปลากริ ม-ไข่เต่า
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนทํานํ้ากะทิปลากริ ม

42
1

3. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนทํานํ้ากะทิไข่เต่า
4. การปั้ นตัวปลากริ ม-ไข่เต่า
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง กระทะทอง หรื อกระทะเทปล่อน หม้อต้ม
ส่ วนผสมตัวแป้ง
1. แป้ งข้าวเจ้า
1 1 ถ้วย
2. แป้ งท้าวยายม่อม
4

3. แป้ งมัน
ส่ วนผสมแป้งนวล
1.แป้ งข้าวเจ้า
ส่ วนผสมปลากริม
1.หางกะทิ

2

ช้อนโต๊ะ

4. นํ้าลอยดอกมะลิ

2

ช้อนโต๊ะ

2. แป้ งมัน

ถ้วย

2. นํ้าตาลมะพร้าว

11

4

3.ใบเตยตัดท่อนสั้นๆ 1-2 ใบ
ส่ วนผสมนา้ ไข่ เต่ า
1. หัวกะทิ
1 1 ถ้วย
4

2. เกลือป่ น

2

ช้อนโต๊ะ

11

ถ้วย

4

2

ช้อนโต๊ะ

150 กรัม

3
4

-1

ช้อนชา

3. ใบเตยตัดท่อนสั้น 1-2 ใบ
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาตัวแป้ง
1. ผสมแป้ งทั้ง 3 ชนิดรวมกัน ใส่ น้ าํ ลอยดอกมะลิ คนให้เข้ากัน
2. นําไปตั้งไฟกวน จนแป้ งเป็ นก้อนร่ อนจากกระทะ นําขึ้นพักไว้ พอแป้ งอุ่น นวดให้เนียน
แบ่งแป้ งเป็ น 2 ส่ วน
3. ปลากริ มปั้ นแป้ งเป็ นตัวยาวๆ หัวท้ายแหลม ขนาดเล็กๆ
4. ไข่เต่าปั้ นแป้ งเป็ นรู ปรี ๆ คล้ายไข่เต่า ขนาดเล็กๆ
5. ตั้งนํ้าให้เดือด นําแป้ งแต่ละอย่างแยกกันลวกพอลอยนํ้า ตักใส่ น้ าํ เย็น
เทใส่ กระชอนผึ่งให้สะเด็ดนํ้า
วิธีทาปลากริม
1. นํานํ้าตาลมะพร้าวและใบเตย ตั้งไฟพอละลาย เคี่ยวให้มีสีเข้ม
2. ใส่ หางกะทิ พอเดือด ใส่ ตวั แป้ งปลากริ มที่ลวกไว้ลงไปคนให้เข้ากัน ยกลง
วิธีทาไข่ เต่ า
1. นําหัวกะทิ เกลือ ใบเตย ใส่ หม้อตั้งไฟให้เดือด คอยคนอย่าให้แตกมัน
2. ใส่ ตวั แป้ งไข่เต่าลงไป คนให้เข้ากัน ยกลง
เวลารับประทาน

- ตักตัวปลากริ มใส่ ถว้ ย ตักไข่เต่าราดทับตัวปลากริ ม
ข้ อแนะนา
1. การกวนแป้ ง ใช้ไฟแรงในตอนแรก พอแป้ งเริ่ มจับตัวเป็ นก้อนให้หรี่ ไฟอ่อนๆ
2. ใช้น้ าํ ตาลโตนด หรื อนํ้าตาลมะพร้าวก็ได้ ควรเลือ กที่มีกลิ่นหอม
3. การเคี่ยวนํ้าตาลให้มีสีเข้ม จะได้ขนมที่มีสีเข้มสวย
4. ถ้าชอบหวานใส่ ตวั ปลากริ มมาก ถ้าชอบเค็มใส่ ไข่เต่ามาก
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
ตัวปลากริ มแป้ งจะเหนียว แข็งกว่าเนื่องจากนํ้าตาลรัดแป้ ง มีสีน้ าํ ตาลแดงเข้ม
รสหวาน หอมนํ้าตาล
- ตัวไข่เต่าแป้ งจะเหนียว นุ่ม หอมมันกะทิมีรสเค็ม
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สาระน่ ารู้
ขนมปลากริ มไข่เต่าเป็ นขนมที่แยกเป็ นสองหม้อ ขนมปลากริ มหม้อ ขนมไข่เต่าหม้อ กริ มเป็ น
ชื่อเรี ยกปลานํ้าจืดตระกูลเดียวกับปลากัด รู ปร่ างคล้ายกัน แต่ปลากริ มมีหวั แหลมกว่า แป้ งขนมปลากริ ม
จึงมีรูปร่ างเป็ นเส้นยาว หัวท้ายเรี ย ว รสชาติของขนมปลากริ มนั้นหวาน และหอมนํ้าตาลโตนดตัวสี
นํ้าตาล
มีชื่อเล่นที่ชาวบ้านเรี ยกว่า ตัวหวาน ขนมไข่เต่าจะปั้ นตัวกลมๆ รี ๆ รสชาติมนั ๆ เค็มๆ จาก
กะทิ ตัวสี ขาว ชาวบ้านเรี ยก ตัวเค็ม วิธีการกินขนมปลากริ มไข่เต่า ต้องตักอย่างละครึ่ ง โดยตักปลากริ ม
ก่อน แล้วตักไข่เต่าราดหน้า เมื่อรับประทานก็คนให้เข้ากัน
สันนิษฐานกันว่าเดิมทีขนมปลากริ มไข่เต่าเป็ นขนมสองอย่างแยกกัน คือขนมปลากริ มอย่างหนึ่ง
และไข่เต่าอย่างหนึ่ง แต่ในภายหลัง เมื่อนิยมนํามากันรวมกัน จึงเรี ยกรวมว่า ขนมปลากริ มไข่เต่า หรื อ
ขนมแชงมา หรื อแจ่งม้า
ในหนังสื อ ขนมแม่เอ๋ ยของ ส.พลายน้อย เขียนไว้วา่ ท่านผูห้ ญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการทําขนมไทยที่รู้จกั กันดีในรัชกาลที่ 5 ได้สนใจค้นคว้า เรื่ องขนมแชงมาไว้ ท่านได้
บันทึกเรื่ องขนมแชงมาไว้วา่ “ขนมนี้เป็ นของโบราณไม่มีหลักฐานว่ารู ปร่ างหน้าตาเป็ นอย่างไร มีหลาย
ต่อหลายคนว่าเป็ น ขนมไข่เต่านั้นเอง จนกระทัง่ ได้มีอุบาสิ กาท่านหนึ่งชื่อเนย วัดอมริ นทร์ ได้นาํ ขนมใส่
หม้อมา 2 หม้อ นําถวายพระ จึงไต่ถามได้ความว่านี่ละขนมแชงมา เป็ นขนมโบราณ ตักออกมาจากหม้อ
หม้อหนึ่งเป็ นขนมไข่เต่า อีกหม้อเป็ นขนมปลากริ ม อุบาสิ กาเนยบอกว่า คนโบราณกินผสมกันสองอย่าง
เรี ยกว่าแชงมา ถ้าตักกิน อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรี ยกเฉพาะขนมที่ตกั เท่านั้น ”
แต่ทุกวันนี้ขนมที่เรี ยกว่าปลากริ มไข่เต่า มิใช่ขนมปลากริ มผสมกับไข่เต่า สมชื่อเสี ยแล้ว แต่เป็ น
ขนมปลากริ มขาวผสมปลากริ มแดง แม้ไม่มีไข่เต่า เพราะปั้ นยาก แต่ก็ยงั คงเรี ยกเป็ นขนมปลากริ มไข่เต่า
จนทุกวันนี้
แหล่งข้อมูล นิตยสารครัว ฉบับที่ 39 กันยายน 2540 หน้า 92-93

