4. ชัง่ แป้ งก้อนละ 50 กรัม แผ่แบ่งออก วางไส้งาดําหุ ม้ แป้ งให้มิด คลึงผิวให้เรี ยบกลม
5. กดก้อนแป้ งลงในพิมพ์ เคาะแป้ งออกจากพิมพ์วางเรี ยงในถาด ที่ทาไขมันวางให้ห่างกัน
ประมาณ 3 นิ้ว
6. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 15-20 นาที จนแป้ งสุ กเหลืองเป็ นสี
ทอง
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7. นําออกจากเตาอบมาวางพักไว้พอเปี๊ ยะอุ่น
8. ทาผิวเปี๊ ยะด้วยไข่ไก่ให้ทวั่ หน้าและด้านข้าง
9. นําเข้าอบอีกครั้งให้ผวิ เปี๊ ยะเป็ นสี เหลืองทอง-นํ้าตาลอ่อนๆ
10. นําออกจากเตาอบ แซะเปี๊ ยะออกวางบนตะแกรง พักให้เย็นสนิท
11. บรรจุใส่ กล่อง เพื่อจัดจําหน่าย
วิธีทาไส้ งาดา
1. เคี่ยวนํ้าตาลทรายกับนํ้าให้เดือด เติมแบะแซ
2. ใส่ งาดําที่บดไว้แล้วลงกวน พอแห้งเติมนํ้ามันพืชกวนต่อจนส่ วนผสมแห้ง ยกลงจากเตา
3. นําไส้งาดํามานวดรวมกับถัว่ กวนจนส่ วนผสมเนียน
4. ชัง่ ไส้งาดําก้อนละ 120 กรัม ปั้ นเป็ นก้อนกลม นําไปห่อกับเปลือกเปี๊ ยะ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 17 เรื่องทีส่ อน ไหว้ พระจันทร์ ไส้ โหงวยิง้ โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเปี๊ ยะไหว้พระจันทร์ ไส้โหงวยิง้ ได้
2. ทําเปี๊ ยะไหว้พระจันทร์ ไส้โหงวยิง้ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําเปี๊ ยะไหว้พระจันทร์
2. ขั้นตอนการทําเปลือกเปี๊ ยะ ไส้โหงวยิง้ และนํ้าเชื่อม
3. การทํารู ปร่ าง การอบและการบรรุ ภณั ฑ์
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
เครื่ องชัง่
อ่างผสม
พายยาง

พิมพ์เปี๊ ยะ
ถาดอบ
ส่ วนผสมนา้ เชื่อม
นํ้าตาลทราย
2
นํ้าตาลปี บ
100
นํ้ามะนาว
½
ส่ วนผสมเปลือกเปี๊ ยะ
แป้ งสาลีชนิดเบา
400
นํ้ามันถัว่ เหลือง
200
แป้ งสาลีชนิดเบา
300
ส่ วนผสมไส้ โหงวยิง๊
ฟักเชื่อมหัน่ สี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ
งาขาวคัว่ บุบพอแตก
เม็ดมะม่วงหิ มพานต์อบสุ ก
อัลมอนด์จีนอบสุ ก
เม็ดแตงโมแกะอบสุ ก
แฮมหัน่ สี่ เหลี่ยมอบสุ ก
เบคอนหัน่ สี่ เหลี่ยมอบสุ ก
หมูหวานหัน่ สี่ เหลี่ยม
กุนเชียงหัน่ สี่ เหลี่ยมอบสุ ก
นํ้าตาลทราย
เกลือป่ น
พริ กไทยป่ น
ผิวส้ม
ใบมะกรู ดซอย
นํ้ามันพืช
เหล้าจีน
แป้ งขนมโก๋
นํ้าสะอาด
ไข่แดงเค็มอบสุ ก
4.ลาดับขั้นสอน / ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทาการต้ มนา้ เชื่อม
1. ต้มนํ้าตาลทราย นํ้าตาลปี บ

แปรงทาเนย

แปรงทาไข่

เตาอบ

กิโลกรัม
กรัม
ผล

นํ้า
กรดมะนาว

กรัม (1)
กรัม
กรัม (2)

นํ้าเชื่อม
นํ้าด่าง

1
300
150
150
150
200
150
150
200
300
2½
2
50
4
¼
100
500
1-2
25

1½
¼

กิโลกรัม
ช้อนชา
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425
1

กิโลกรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
กรัม
ใบ
ถ้วย
กรัม
กรัม
ถ้วย
ฟอง

นํ้า นํ้ามะนาว กรดมะนาวให้เดือด แล้วกรอง

กรัม
ช้อนโต๊ะ

2. เคี่ยวนํ้าเชื่ อมด้วยไฟอ่อน พอนํ้าเชื่อมเดือดปุดๆ 2-3 ชัว่ โมง จนนํ้าเชื่อมข้นเป็ นสี แดง
วิธีทาเปลือกไหว้พระจันทร์
1. ผสมนํ้ามัน นํ้าเชื่อม นํ้าด่าง คนให้เข้ากัน
2. เติมแป้ งสาลีส่วนที่ 1 คนให้เข้ากัน พักไว้ 1 คืน
3. เติมแป้ งสาลีส่วนที่ 2 ผสมในแป้ งที่พกั ไว้คนให้เข้ากัน พักแป้ งไว้ 10-15 นาที
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4. ชัง่ แป้ งก้อนละ 50 กรัม แผ่แป้ งออกวางไส้โหงวยิง้ หุ ม้ แป้ งให้มิด คลึงผิวให้เรี ยบกลม
5. กดก้อนแป้ งลงในพิมพ์ เคาะแป้ งออกจากพิมพ์วางเรี ยงในถาด ที่ทาไขมันวางให้ห่างกัน
ประมาณ 3 นิ้ว
6. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 15-20 นาที จนแป้ งสุ กเหลืองเป็ นสี
ทอง
7. นําออกจากเตาอบมาวางพักไว้พอเปี๊ ยะอุ่น
8. ทาผิวเปี๊ ยะด้วยไข่ไก่ให้ทวั่ หน้าและด้านข้าง
9. นําเข้าอบอีกครั้งให้ผวิ เปี๊ ยะเป็ นสี เหลืองทอง-นํ้าตาลอ่อนๆ
10. นําออกจากเตาอบ แซะเปี๊ ยะออกวางบนตะแกรง พักให้เย็นสนิท
11. บรรจุใส่ กล่อง เพื่อจัดจําหน่าย
วิธีการทาไส้ โหงวยิง๊
1. ผสมฟักเชื่อม งาขาว เม็ดมะม่วง อัลมอลด์ เม็ดแตง เฮม เบคอน หมูหวาน กุนเชียง
นํ้าตาลทราย เกลือป่ น พริ กไทย ผิวส้ม ใบมะกรู ด นํ้ามันพืช เหล้า เคล้าให้เข้ากัน โรย
แป้ งขนมโก๋ นํ้าสะอาด เคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
2. ชัง่ นํ้าหนักไส้กอ้ นละ 120 กรัม ใส่ ไข่แดง 1 ฟอง ปั้ นเป็ นก้อนกลม สําหรับห่อกับเปลือก
เปี๊ ยะ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 18 เรื่องทีส่ อน ขนมบัวหิมะไส้ ชอคโกแลตพีนัทบัตเตอร์ โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมบัวหิ มะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์ได้
2. ทําขนมบัวหิมะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน

