-23วิธีทําผงกลวยดิบ ใชผลดิบถึงหาม หั่นเปนแวนบาง ๆ ตากใหแหง บดเปนผง
- ใชผงกลวยดิบครั้งละครึ่งถึงหนึ่งผล ชงน้ํารอนดื่ม จะชวยลดอาการทองเสีย
- ใชผงกลวยดิบถึงหาม 1 – 2 ชอนโตะ ผสมน้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ ใหเขากัน ใชรับประทานกอน
อาหารและกอนนอน ใชรักษาโรคกระเพาะ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 11 เรื่องที่สอน

ทองมวน

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ทองมวน
ทองม ว น เป น ขนมที่ มี ม าแต โ บราณ บทพระราชนิ พ นธ ก าพย เ ห ช มเครื่ อ งคาว-หวาน
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระราชนิพนธถึงขนมทองมวน ไวคูกับขนมทองหยอดดังนี้
ทองหยอดทอดสนิท ทองมวนมิดคิดความหลัง
สองปสองปดบัง
แตลําพังสองตอสอง
ในปจจุบันก็ยังเปนขนมที่คนสวนใหญรูจักและนิยมรับประทานกัน ดวยเปนเพราะวามีรสชาติอรอย
หอม กรอบ สามารถเก็ บ ไว ไ ด น าน ในบางจัง หวัด เชน กาญจนบุรี เพชรบุ รี ผลิ ต เป น สิ น คา โอทอป
จําหนายใหแกนักทองเที่ยว
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีการทําทองมวนได
2. ทําทองมวนได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมและการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทําทองมวน
2. ขั้นตอนการผสมแปง
3. การปง
4. การมวน
3. วัสดุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง ตาชั่ง พิมพทองมวน อางผสม ไมมวน ถุงมือผา ชอนตักหยอด
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- แปงมัน ใชแปงมันอยางดี เนื้อขาวเนียนละเอียด นําไปอบควันเทียนไว 1 คืน แปง 500 กรัม ตวง
ไดประมาณ 5 ถวย
- หัวกะทิ ใชหัวกะทิขน ๆ โดยใชมะพราว 600 – 700 กรัม ใสน้ํานอย ๆ คั้นใหไดน้ํากะทิประมาณ ½
กิโลกรัม หรือ 2 – 2 1/4 ถวย

-24- น้ําตาลโตนด เปนน้ําตาลที่ไดจากตนตาล มีกลิ่นหอม รสหวานแหลม น้ําตาลโตนดแทจะนิ่ม ไมตก
ทราย มีกลิ่นหอม
- ไขไก ใชไขสดฟองขนาดกลางหนักประมาณ 60 – 65 กรัม
สวนผสมทองมวน
1. แปงมัน
500 กรัม
2. หัวกะทิ
500 กรัม
3. น้ําตาลโตนด
400 กรัม
4. ไขไก
½
ฟอง
5. เกลือปน 1 – 1 ¼
ชอนชา
6. งาดําคั่ว
¼
ถวย
4. ลําดับขั้นการทํา
1. นวดแปงมันกับไข ใสหัวกะทิทีละนอย ใสน้ําตาล นวดจนน้ําตาลละลาย คอย ๆ ใสกะทิที่เหลือ
ใชมือหรือทัพพีคนใหเขากันดี แปงมีลักษณะขนไมใส พักแปงทิ้งไว 20 นาที
2. เตรียมพิมพทองมวนใหรอน ตักแปงหยอดลงพิมพ กดพิมพเขาหากัน ปงจนสุกเหลือง
3. แซะแปงออกจากพิมพ ใช แกนไม มวนแปงใหก ลมแนน ดึงแกนไมออก ทิ้งใหเย็น เก็บใส
ภาชนะหรือถุ งพลาสติกปดสนิท
ขอแนะนําในการทําทองมวน
1. การนวดแปงกับไขและหัวกะทิ ใสกะทิพอใหแปงจับตัวเปนกอนพอนวดได นวดแปงประมาณ
10 – 20 นาที จึงใสน้ําตาลและกะทิที่เหลือ คอย ๆ ยีแปงที่ละลายจนหมด
2. การพักแปง ทําใหแปงขนขึ้น ไมควรผสมใหแปงเหลวใส เนื้อขนมจะไมเนียน
3. การมวนควรทําขณะแปงรอน ตองทําเร็ว ๆ กอนแปงจะแข็งตัว การมวนจะพับริม 2 ดานกอน
มวนก็ได จะไดทองมวนทรงสั้น ถาไมพับจะไดทองมวนทรงยาว
5. เกณฑการประเมิน
ทองมวนมีรูปรางเปนแทงกลม มีขนาดเทา ๆ กัน สีเหลืองทอง หรือน้ําตาลออน ๆ มีรสหวานมัน
หอมกลิ่นกะทิและแปงอบดวยควันเทียน เมื่อสัมผัสไมหนาหรือบางเกินไป
สาระนารู
พิมพทองมวนมี 2 แบบ คือ แบบปงหรือยางกับเตาถาน และแบบเครื่องไฟฟามีทั้ง 2 หัว และ
4 หัว ตัวพิมพเปนทองเหลือง เมื่อซี้อมาใหม กอนใชควรขัดดวยใยขัดใหม ๆ (สกอตไบรท) ขัดโดยไมตอง
ชุบน้ํา ใชผาสะอาดเช็ดจนหมดคราบดํา ๆ ทาเนยขาวหรือน้ํามันพืช ตักแปงหยอดทิ้งหลาย ๆ ครั้ง จนหมด
คราบสกปรกจึงเริ่มทํา การเก็บใชผาแหงเช็ดทําความสะอาดพิมพ ถาดําใชใยขัดถูจนหมดคราบดํา เปดทิ้งไว
ใหพิมพเย็นสนิทจึงปด

