-6กลวยเปนยาที่นิยมใชกับโรคกระเพาะ โรคลําไส ทั้งกลวยดิบและกลวยสุกไดนํามาใชแกอาการ
ผิดปกติของทางเดินอาหาร เชน กลวยหักมุก หรือกลวยน้ําวาดิบ นํามาหั่นชิ้นบาง ๆ ตากใหแหง บดเปนยา
ผสมน้ําผึ้ง ใชกินแกอาการโรคกระเพาะได หรือกินกลวยน้ําวาสุกกอนอาหาร 1 ชั่วโมง จะชวยรักษา
กระเพาะอาหารและลดแกสในกระเพาะได สวนอาการทองผูก ตองเลือกกินกลวยสุกเหลืองทั้งผล เพราะวา
กลวยสุกมีสารเพคติน (PACTIN) ซึ่งจะชวยกระตุนการทํางานของลําไส ถากินกลวยที่ยังไมสุกทั่วผล ยังมี
บางสวนเขียวอยูจะมีรสฝาดจากสารแทนนินในกลวยอยูมาก จะทําใหทองผูก
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ขนมถวยจีน
ขนมถวยจีน เปนขนมของคนจีนซึ่งปจจุบันไมไดมีจําหนายแพรหลายทั่วไป ที่เห็นยังมีจําหนายอยู
แถวเยาวราช สําเพ็ง บางลําพู ตลาดทาน้ํานนทบุรี
ขนมถวยจีนมีลักษณะเปนถวยขึ้นอยูกับขนาดมีทั้งขนาดใหญเทาถวยแบง (โตะจีน) และขนาดเล็กเทา
ถวยตะไล มีสีเขียว หอมกลิ่นใบเตย ไมมีรสหวาน บางรานจะทําหนาบุมเหมือนขนมน้ําดอกไม บางรานก็
ไมบุม ความอรอยของขนมถวยจีนอยูที่น้ําตาลเคี่ยว ตองเคี่ยวใหขนและมีกลิ่นหอมของน้ําตาล งาคั่วมีความ
หอมตัวแปงนุมเหนียวหอมใบเตย
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําขนมถวยจีนได
2. ทําขนมถวยจีนได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมสวนผสมขนมถวยจีน
2. ขั้นตอนการผสมแปง และการนึ่ง
3. การเตรียมสวนผสมของน้ําเชื่อม
4. ขั้นตอนการทําน้ําเชื่อม
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง อางผสม ผาขาวบาง ลังถึง หมอ ทัพพี
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- แปงขาวเจา ใชแปงขาวเจาแหง เลือกซื้อแปงใหม เปนผงละเอียด ไมมีกลิ่นอับ ในสูตรใชแปง
ตราชางสามเศียร

-7- น้ําใบเตยขน เตรียมจากใบเตยหั่นละเอียด 25 กรัม นําไปปนกับน้ํา 120 – 140 กรัม ทําแลวได
น้ําประมาณ 120 กรัม หรือ ½ ถวย
- น้ําสะอาด ¼ ถวย ชั่งไดประมาณ 60 กรัม
- น้ําปูนใส ใสเพื่อใหแปงกรอบแข็ง ถาไมมีไมตองใชก็ได
- น้ําดาง มีจําหนายเปนขวด ใสขวดสีเขียวหรือสีชา ขนาดขวดใหญเทากับขวดแมโขง ถาไมมีใช
โซดาละลายกับน้ําแทน
สวนผสมตัวแปง
1. แปงขาวเจา
½
ถวย
2. น้ําสะอาด
¼
ถวย
3. น้ําใบเตยขน
½
ถวย
4. น้ําดาง
¼
ชอนชา
5. น้ําปูนใส
1
ชอนโตะ
สวนผสมน้ําเชื่อม
1. น้ําตาลออย
125 กรัม
2. น้ําตาลทรายแดง
3
ชอนโตะ
3. น้ํา
¾
ถวย
4. งาขาวคั่ว
¼
ถวย
4. ขั้นตอนการทํา
วิธีการทําตัวแปง
1. ละลายแปงขาวเจากับน้ํา น้ําใบเตย น้ําดาง น้ําปูนใส คนใหเขากัน แลวกรอง
2. นึ่งถวยตะไลใหรอน หยอดแปงลงในถวยตะไล นึ่ง 15 – 20 นาที ยกลง ทิ้งไวใหเย็นสนิทจึง
แคะออกจากถวย โรยงาคั่วเล็กนอย
วิธีทําน้ําเชื่อม
เคี่ยวน้ําตาลทั้ง 2 ชนิดกับน้ําเปลาใหเหนียว ใสงาขาวคั่ว เวลารับประทาน จัดขนมใหสวยงาม
ราดดวยน้ําเชื่อม
ขอแนะนํา
1. ถาไมมีน้ําดางใชเบคกิ้งโซดา (โซดาไบคาบอเนต) ¼ ชอนชาละลายกับน้ําที่จะใสในสวนผสมทิ้ง
ไว
2. ถาชอบใหขนมหนาบุม ลดน้ํา 1 – 2 ชอนโตะ หนาขนมจะบุมเปนรูตรงกลาง เหมือนขนม
น้ําดอกไม แตเนื้อขนมจะแข็งขึ้น
3. งาขาวบุบพอแตก จะทําใหหอม
4. การเคี่ยวน้ําตาลใหเหนียวเปนยางมะตูมออน ๆ พอเย็นสนิทจะเหนียวขึ้น
5. จํานวนน้ําในสวนผสม คือ น้ําใบเตย และน้ําสะอาด ตองชั่งได 180 กรัม ถาน้ํานอยแปงจะแข็ง
เปนไตที่กนถวย แตหนาจะบุมสวย ถาเก็บคางคืนแปงจะยิ่งแข็ง ถาน้ํามากแปงจะนิ่มเละ หนาแฉะไมบุม
6. การนึ่งถาไฟแรงจัด เนื้อขนมจะฟูหยาบ ควรใชไฟปานกลาง

-87. ถาไมมีน้ําตาลออย ใชน้ําตาลปบแทนได แตจะไมหอมอรอยเหมือนกับน้ําตาลออย
5. เกณฑการประเมินผล
ขนมมีเนื้อนิ่มนุมนวล เหนียว กรอบเดงเล็กนอย แปงไมตกตะกอนแข็งที่กนถวย เมื่อเย็นสนิทแคะ
ออกจากถวย แปงจะรอนเปนเงาไมเละติดกนถวย มีสีเขียวเขมแบบเขียวใบเตย หอมกลิ่นใบเตย น้ําเชื่อมมี
ความขนเหนียวจับเกาะขนมไดดี ไมตกผลึกเปนทราย มีกลิ่นหอมของน้ําตาลออย มีสีเขม งาขาวคั่วมีกลิ่น
หอม
สาระนารู
ใบเตย ใชแตงสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร ชวยบํารุงหัวใจ ชวยลดอาการกระหายน้ําทําใหชุม
ชื่น
การทํ า ชาใบเตย นํ า ใบเตยมาลา งให ส ะอาด หั่ น เล็ก ๆ ตากแดดให แ หง หรื อนํ า ไปคั่ ว ให แ ห ง
(ใชไฟออนๆ ) เก็บใสขวด จะได “ชาเตยหอม” เมื่อตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา จะไดชากลิ่นหอม
ชวนดื่ม ราคาถูก ดื่มแลวชื่นใจ
แหลงขอมูล น้ํ า สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการสาธารณสุ ข มู ล ฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
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ขาวเหนียว หมูฝอย
ขาวเหนียว หมูฝอย เปนอาหารที่รับประทานเลน ๆ หรือจะรับประทานจนอิ่มก็ได เปนอาหารที่
รับประทานสะดวก นิยมทําขายหนาโรงเรียน โรงงาน ตามตลาดนัด ใชขาวเหนียวดํานึ่ง หรือขาวเหนียว
ขาวนึ่ง ขายคูกันกับหมูปง ก็ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อไดตามชอบ
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําขาวเหนียว หมูฝอยได
2. นึ่งขาวเหนียวได
3. ทําหมูฝอยได
4. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อสวนผสมและขั้นตอนการทําหมูฝอย
2. ขั้นตอนการทําหมูฝอย
3. การนึ่งขาวเหนียว

