-285. กลวยหอม
150 กรัม
6. หัวกะทิ
1 ¼ - 1 ½ ถวย
7. น้ําตาลทราย
75 กรัม
8. น้ําตาลโตนด
100 กรัม
9. เกลือปน
¾ - 1 ชอนชา
10. กลิ่นกลวยหอม
1
ชอนชา
4. ลําดับขั้นการสอน
1. รอนแปงมัน แปงขาวเจา แปงสาลี รวมกัน
2. นํากลวยหอมและหัวกะทิ ปนรวมกัน
3. ใสไขลงในอางแปง นวดรวมกัน ใสกะทิที่ปนไวในขอ 2 ทีละนอย นวดจนแปงนุม ใสน้ําตาล
ทราย น้ําตาลโตนด นวดจนน้ําตาลละลาย จึงใสกะทิที่เหลือจนหมด ใสกลิ่นกลวยหอม
4. เตรียมพิมพทองมวน พอพิมพรอนตักแปงหยอด ปดพิมพ เมื่อแปงสุกเหลือง แซะแปงออกจาก
พิมพ พับครึ่งวงกลม มวนแปงเปนมุมแหลม ขอบปลายดานโคงเทากัน วางบนพิมพทรงกระบอก พออยู
ตัวนําออกจากพิมพ เมื่อเย็นสนิทเก็บใสภาชนะ
ขอแนะนําในการทํา
1. การผสมแปง ตองระวังอยาใหเปนกอน หากเปนกอน ใชกระชอนโปรงกรองเพื่อใหเนื้อละเอียด
2. การทํารูปราง สามารถทําไดหลายแบบ เชน พับครึ่งวงกลม ทําเปนแผนกลมไมตองพับ พับเปน
ทรงสามเหลี่ยมแบน
3. ใชฟกทองตมสุก แครอทตมสุก แทนกลวยหอมได
5. เกณฑการประเมินผล
ขนมกรอบ หวานมัน หอมกลิ่นกลวยหอม สีเหลืองทอง
สาระนารู
กลวยหอม เปนผลไมที่นํามาใชทําขนมไดหลายอยาง เชน ผลแกนํามาฝานบาง ๆ ทอดทําเปนกลวย
ฉาบ กลวยอบเนย ผลสุกนํามาชุบแปงทอด รับประทานกับน้ําผึ้ง หรือ ไอซิ่ง ผลสุกงอมนํามาทําขนมเคก
คุณคาทางโภชนาการของกลวยหอมสุก มีน้ําตาล โปรตีน วิตามินเคและซี ธาตุฟอสฟอรัส และแคลเซียม
มีสารเพคติน ในกลวยหอมสุกมีสารทําใหมีกลิ่นหอม คือ amylacetatea

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14 เรื่องที่สอน
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ขนมขิง
รสเผ็ดรอนและหอมของขิง มาจากสารประกอบของน้ํามันหอมระเหยและสารจากธรรมชาติอีกหลาย
ชนิดที่มีฤทธิ์เปนยา ขิงจึงเปนสมุนไพรที่ใชผสมในอาหารทั้งคาวหวาน ตลอดจนทําเปนเครื่องดี่มเพราะ

-29สรรพคุณทางยาของขิงชวยในดานระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร ทองอีด ทองเฟอ แนน จุกเสียด
ขับลม เมื่อกินแลวทําใหสบายตัว
ขนมขิง เปนขนมที่มีความกรอบ รสหวานเค็ม หอมขิง จะกินเลนหรือกินคูกับเตาฮวยก็อรอยไมแพ
กัน
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําขนมขิงได
2. ทําขนมขิงได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมสวนผสมขนมขิง
2. ขั้นตอนการทําแปง
3. การทํารูปรางและการทอด
4. ขั้นตอนการทําน้ําตาลเคลือบและวิธีการเคลือบ
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ชอนตวง ถวยตวง กระทะ ตะหลิว มีด ไมคลึงแปง อางผสม ทัพพีโปรง ตะแกรงรอน
แปง กระดาษซับน้ํามัน
สวนผสมแปง
1. แปงสาลีเอนกประสงค
250 กรัม 2. ผงฟู
1
ชอนชา
3. น้ํามันพืช
1
ชอนโตะ
4. น้ําตาลทราย
1
ชอนโตะ
5. เกลือ
½
ชอนชา
6. แอมโมเนีย
1 ½ ชอนชา
7. น้ําเปลา
½
ถวย
8. น้ํามันสําหรับทอด
สวนผสมน้ําตาลเคลือบ
¼
ถวย
1. น้ําตาลทราย
½
ถวย
2. น้ํา
3. เกลือ
¼
ชอนชา
4. ขิงแกปนละเอียด 50
กรัม
4. ขั้นตอนการทํา
วิธีทําตัวแปง
1. รอนแปงกับผงฟู
2. ผสมน้ํา น้ําตาล เกลือ แอมโมเนีย คนใหละลาย ใสน้ํามันพืช เทใสในแปง นวดจนแปงนุม พัก
ไว 10 – 15 นาที
3. แบงแปงเปน 4 กอน นําแปงแตละกอนมารีดใหเปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวางประมาณ 1
½ นิ้ว หนา 1/8 นิ้ว

-304. ใชมีดคม ๆ ตัดแปงที่รีดไวเปนเสนเล็ก ๆ
5. นําแปงไปทอดในน้ํามันรอน ไฟปานกลาง จนเหลืองกรอบ ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน
วิธีเคลือบ
ผสมน้ํา น้ําตาล เกลือ ขิงแก เคี่ยวไฟออน ๆ พอขนเหนียว ใสแปงที่ทอดไว คลุกใหทั่ว น้ําตาล
เคลือบเกาะแปงเปนเกร็ดขาว ๆ พักไวใหเย็น เก็บใสภาชนะที่ปดสนิท
ขอแนะนํา
1. การพักแปง จะทําใหแปงคลายตัว รีดงาย ระหวางพักแปงควรใชผาหรือถุงพลาสติกคลุมแปงไว
เพื่อไมใหแปงแหง
2. การรีดแปงใหเปนแผนบาง ใชแปงนวลโรยที่โตะและไมคลึงแปง เพื่อปองกันไมใหแปงติดโตะ
3. เมื่อตัดแปงเปนเสนเล็ก ๆ แลว คลุกดวยแปงนวล เพื่อไมใหแปงแตละชิ้นติดกัน กอนทอดรอน
แปงนวลออก น้ํามันที่ทอดจะไดไมดํา
4. ถาไมใชขิง ใชรากผักชี พริกไทย โขลกละเอียด 1 ชอนโตะ แทนได
5. ถาไมเคลือบน้ําตาล ใชรับประทานกับน้ําขิงก็ได
5. เกณฑในการประเมินผล
ตัวขนมเปนแทงเล็ก กรอบ สีเหลืองทอง น้ําตาลที่เคลือบแหง เกาะติดขนมบาง ๆ มีรสหวาน เค็ม
เล็กนอย หอมกลิ่นขิง
สาระนารู
เช็ดตัวดวยน้ําขิงอุนๆ แกเครียด วิธีทําคือ ใชขิงแกทุบใหพอแตก ตมกับน้ําสะอาด รอใหเดือดจัด
เพื่อใหน้ํามันหอมระเหยละลายออกมา จากนั้นยกลง ตั้งทิ้งไวใหอุน จึงใชผาขนหนูสะอาด ชุบน้ําขิงอุน บิด
พอหมาด เช็ดเนื้อตัวใหทั่ว วิธีนี้ไมเพียงแตจะทําใหผิวหนังและกลามเนื้อผอนคลายเทานั้น หากยังจะทําให
จิตใจเบิกบานแชมชี่น สยบอาการเครียดไดเปนอยางดี
แหลงขอมูล นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 248 เดือนกุมภาพันธ 2552 หนา 14

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15 เรื่องที่สอน

ยําบุปผชาติ
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ยําบุปผชาติ
ดอกไม ส วย ๆ นอกจากจะเป น อาหารตา อาหารใจแล ว เรายั ง นํ า มาทํ า เป น อาหารจานอร อ ย
รับประทานไดดวย ซึ่งการนําดอกไมมาทําอาหาร ไมใชความแปลกใหม เพราะอาหารที่ทําจากดอกไมก็มีมา

