ครั้งที่ 1
เรื่อง บัวลอยน้าขิง

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

บัวลอยน้าขิง
บัวลอยน้ําขิง เป็นขนมหวานของจีน ตัวแป้งบัวลอยเหนียวนุ่ม ไส้มีรสหวานหอมกลิ่นงา เข้ากันดี
กับน้ําขิงที่หอมกลิ่นขิง และมีรสหวานอ่อนๆ รับประทานร้อนๆ ในฤดูฝน หรือฤดูหนาว ช่วยทําให้
ร่างกายอบอุ่น และหายใจโล่งจมูก
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกส่วนผสมและวิธีทําบัวลอยน้ําขิงได้
2. ทําบัวลอยน้ําขิงได้
2.รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมบัวลอยน้ําขิง
2. ขั้นตอนการทําตัวแป้งหุ้มไส้
3. ขั้นตอนการทําไส้งาดํา
4. ขั้นตอนการทําน้ําขิง
3.วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชั่ง หม้อ ทัพพีโปร่ง อ่างผสม
ข้อแนะนาในการเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสม
แป้งข้าวเหนียว เลือกซื้อแป้งใหม่ ไม่มีกลิ่นอับ แป้งข้าวเหนียวที่ดีเนื้อละเอียด ลื่น มีสีขาว
งาดํา งาขาว ใส่กระช อนล้างผ่านน้ํา ผึ่งใ ห้แห้ง นํา ไปคั่วไฟอ่อนๆ เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอม
และเม็ดจะพอง เวลาบดต้องบดให้ละเอียดมากๆ บดจนงามีลักษณะหนืด มีน้ํามันงาออก
ถั่วลิสง คั่วไฟอ่อนๆ จนเปลือกล่อนออก บดให้ละเอียดเช่นเ ดียวกับงา การบดถั่วลิสงใน
ปริมาณที่น้อย ใช้ครกบดจะละเอียดกว่า
น้ําตาลทรายป่น 50 กรัม ประมาณ ¼ ถ้วย จะใช้น้ําตาลไอซิ่งแทนก็ได้
ขิงแก่ ล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือก หั่นใช้ทั้งเปลือก
ส่วนผสมแป้ง
1. แป้งข้าวเหนียว
1
ถ้วย
2. แป้งมัน
2
ช้อนโต๊ะ
3. น้ําอุ่นจัด
½ - ¾ ถ้วย

ส่วนผสมไส้

1. งาดําคั่วบดละเอียด 50
กรัม
2. งาขาวคั่วบดละเอียด 25
กรัม
3. ถั่วลิสงคั่วบดละเอียด 3
ช้อนโต๊ะ
4. น้ําตาลทรายป่น
50
กรัม
5. เกลือป่น
1/8 ช้อนชา
6. น้ําต้มสุก
1 – 2 ช้อนโต๊ะ
ส่วนผสมน้าเชื่อม
1. น้ํา
1
ถ้วย
2. น้ําตาลทราย
½
ถ้วย
ส่วนผสมน้าขิง
1. ขิงแก่จัดหั่นบางๆ 200 กรัม
2. น้ํา
3
ถ้วย
3. น้ําตาลทรายแดง
50
กรัม
4. น้ําตาลทราย
25
กรัม
4. ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทาตัวแป้ง
ผสมแป้งทั้ง 2 ชนิด ลงในอ่างผสมรวมกัน เทน้ําอุ่นจัด ½ ถ้วย ลงในแป้ง ใช้พายค นเร็วๆ
ให้เข้ากัน พอแป้งคลายร้อนนวดให้แป้งนุ่มเหนียว พักไว้อย่าให้แป้งโดนลม
วิธีทาไส้
ผสมส่วนผสมทุกอย่างรวมกัน ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดลูกละ 8 กรัม ได้ประมาณ 20 ลูก
วิธีทาน้าเชื่อม
ผสมน้ํา น้ําตาล นําไปตั้งไฟพอละลายและเดือด
วิธีทารูปร่าง
1. นําแป้งที่พักไว้มาแบ่งเป็นก้อนๆ ละ 10 กรัม ได้ประมาณ 20 ก้อน
2. แผ่แป้งเป็นแผ่นกลมใส่ไส้หุ้มให้มิด
3. นําไปลวกในน้ําเดือด พอลอยตักขึ้นแช่ในน้ําเชื่อมที่เย็นแล้ว
วิธีทาน้าขิง
ต้มขิงกับน้ําเคี่ยวประมาณ 10 นาที ยกลงกรองใส่น้ําตาลทั้ง 2 ชนิด เคี่ยวต่อให้เดือด น้ําตาล
ละลาย
การจัดเสิร์ฟ
ตักบัวลอยใส่ถ้วย เติมน้ําขิง รับประทานร้อนๆ
ข้อแนะนาในการทา
1. น้ําที่ใช้นวดแป้งใช้น้ําอุ่น จัดจะช่วยให้แป้งเหนียวนุ่ม ห่อ ไส้ง่าย ถ้าแป้งแห้งไปเติมน้ําได้อีก
ลักษณะของแป้งที่นวดได้ที่คือให้ปั้นแป้งเป็นก้อนกลม แล้วกดให้แบนจะไม่มีรอยแตกตามริมขอบแป้ ง
แสดงว่าแป้งนิ่มได้ที่ไม่แห้งไป
2. การพักแป้งให้ใช้ผ้าหรือถุงพลาสติกปิดไว้ อย่าให้โดนลม
3. การผสมไส้อย่าให้ไส้ แห้งมีลักษณะแข็ง เวลารับประทาน จะไม่ อร่ อ ยเหมือนไส้ที่นิ่ม
แต่ไม่ควรผสมจนเหลวปั้นไม่ได้ ไส้เมื่อปั้นแล้วนําเข้าตู้เย็นให้แข็งตัวจะห่อได้ง่ายขึ้น
4. ส่วนนี้ทําได้ประมาณ 20 ลูก รับประทานได้ 3 – 4 คน

สาระน่ารู้
การเป็นไข้หวัด มี 2 พวก พวกแรกคือ “หวัดร้อน ” เป็นหวัดที่เกิดจากความร้อน อาการที่
แสดงให้เห็นคือ ปวดหัว ตัวร้อน เหงื่อออก คอแห้ง เจ็บคอ เสมหะเหนียวข้นสีออกเหลือง อีกพวก
เป็นประเภทตรงข้าม เรียกง่ายๆ ว่า หวั ดเย็น มีอา การคือ รู้สึกหนาว มีไข้ต่ํา ไม่ค่อยมีเหงื่อ เสมหะ
เหลวใส ถ้าใครเป็นหวัดเย็น การดื่มน้ําขิงร้อนๆ จะช่วยบรรเทาอาการ เพราะรสเผ็ดร้อนและความหอม
แหลมๆ ของน้ําขิง มีส่วนประกอบของน้ํามันหอมระเหย และสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็น
“ยา”
ช่วยให้คนป่วยด้วยหวัดเย็นหายเร็วขึ้น แต่หากเป็นหวัดร้อน ขิงไม่เพียงช่วยไม่ได้ แต่ยังอาจทําให้อาการ
ทรุดลงอีก คนที่เป็นหวัดควรสํารวจตัวเองว่าเป็น “หวัดร้อน” หรือ “หวัดเย็น” ก่อนที่จะดื่มน้ําขิง
แหล่งข้อมูล มหัศจรรย์ผัก 108 พิมพ์ครั้งที่ 17 มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย และสถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนาคม 2544

ครั้งที่ 2
เรื่อง

ข้าวผัดลาบหมู

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

ข้าวผัดลาบหมู
ลาบหมู เป็นอาหารประเภทยํา มีรสเค็ม เปรี้ยวนํารสหวาน แทบจะไม่มีเลย ความหอมได้จาก
กลิ่นข้ าวคั่ว ผักชีฝรั่ง และสะระแหน่ เมื่อนํามาทําเป็นข้าวผัด ก็จะได้อาหารจานเดียวที่มีครบรสชาติ
ทั้งความเผ็ดหอมของพริกขี้หนูแห้งป่น ข้าวคั่ว ความเปรี้ยวของมะนาว เสิร์ฟพร้อมกับไส้กรอกอีสาน
ย่าง ถั่วทอด ผักสด เป็นอาหารจานเดียวอีกหนึ่งมื้อที่น่ารับประทาน
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกส่วนผสมและวิธีทําข้าวผัดลาบหมูได้
2. ทําข้าวผัดลาบหมูได้

