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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 เรื่องทีส่ อน คุกกีต้ ะไคร้

โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําคุกกี้ตะไคร้
2. ทําคุกกี้ตะไคร้ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
อ่างผสม
เครื่ องผสม

เครื่ องชัง่
ที่ร่อนแป้ ง

ถาดอบ
พายยาง

เตาอบ
ที่ตกั ไอศกรี ม

3. ส่ วนผสมคุกกี้
1. แป้ งสาลีตราบัวแดง
250 กรัม
2. ผงฟู
1 1/4 ช้อนชา
3. นํ้าตาลทรายแดง
120 กรัม
4. เกลือป่ น
1/4 ช้อนชา
5. เนยสด
150 กรัม
6. นํ้าต้มตะไคร้
3
ช้อนโต๊ะ
7. ตะไคร้ควั่ แห้งบดละเอียด
20
กรัม
8. ตะไคร้หนั่ เป็ นแว่น
2 – 3 ต้น
4. ลาดับขั้นตอนการสอน/ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งสาลีตราบัวแดง และผงฟูเข้าด้วยกัน ใส่ ตะไคร้ควั่ เคล้าให้เข้ากัน
2. ตีเนยสดให้อ่อนตัว เติมเกลือป่ น นํ้าตาลทรายแดง ตีดว้ ยความเร็ วปานกลาง จนส่ วนผสมขึ้น
ฟู
3. เติมนํ้าต้มตะไคร้ เติมแป้ งที่เตรี ยมไว้ ผสมพอเข้ากัน
4. นําส่ วนผสมที่ได้ป้ ั นเป็ นก้อนกลมขนาดตามต้องการ ใช้ส้อมกดให้มีความหนาประมาณ 0.5
เซนติเมตร หรื อจะใช้ที่ตกั ไอศครี มตักเป็ นก้อนก็ได้ แต่งหน้าด้วยตะไคร้หนั่ เป็ นแว่นให้
สวยงาม

- 336 5. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350° ฟาเรนไฮด์ (180° ซ) ประมาณ 20 นาที หรื อจนกระทัง่ สุ ก
พักไว้ให้เย็น
6. บรรจุใส่ ภาชนะให้สวยงาม

สาระน่ ารู้
มารู้ จักตะไคร้ กันดีกว่ า
ตะไคร้มีถิ่นกําเนิด ในประเทศอินโดนีเซี ย ศรี ลงั กา พม่า อินเดีย ไทย และในทวีปอเมริ กา
ใต้ โดยทัว่ ไปแบ่งตะไคร้ออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้หางนาค ตะไคร้น้ าํ
ตะไคร้หางสิ งห์ ตะไคร้หอม เป็ นพืชตระกูลหญ้า ตะ ไคร้เป็ นพืชที่เจริ ญเติบโตง่าย อาจมีทรงพุม่ สู งถึง 1
เมตร มีลาํ ต้น ที่แท้จริ งประมาณ 4-7 เซนติเมตร ลําของต้นจะถูกห่อหุ ม้ ไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาว
แคบเส้นใบขนานกับก้านใบ ใบของตะไคร้อุดมไปด้วยนํ้ามันหอมระเหย
ที่นิยมนํามาปลูกเป็ นพันธุ์
พื้นเมืองที่ปลูกกันโดยทัว่ ไป ป ลูกได้การปักชําต้นเหง้า โดยตัดใบออกให้เหลือตอนโคนประมาณหนึ่ง
คืบ นํามาปั กชําไว้สักหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีรากงอกออกมา แล้วนําไปลงแปลงดินที่เตรี ยมไว้ หรื ออาจใช้วธิ ี
เอาโคนปั กลงไปที่ดินซึ่ งเตรี ยมไว้เลย ให้ห่างประมาณหนึ่งศอก ถ้าปลูกในกระถางใช้วธิ ี ปักโคนลงใน
กระถางๆละ 2-3 ต้นก็ได้ แล้วหมัน่ รดนํ้าให้ชุ่มเช้าเย็น ตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะทําให้โตได้เร็ ว
ตะไคร้ชอบดินร่ วนซุ ย เป็ นพืชที่ชอบนํ้า ชอบแดด ดูแลรดนํ้าเสมอและโดนแดดได้ตลอดวัน เจริ ญได้ใน
ดินแทบทุกชนิด เวลาจะใช้ก็ให้ตดั ที่โคนสุ ดส่ วนรากเลย แล้วถอนออกมาทั้งต้นตามต้องการ ต้องคอย
ตรวจดูเมื่อตะไคร้มีกอเจริ ญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ต้องถอนทิง้ หรื อแยกออกไปปลูกใหม่บา้ งหรื อเอาไปใช้
บ้าง จะนํามาหัน่ เป็ นฝอยๆ ตากแดดให้แห้งสนิทแล้วแพ็คเก็บไว้ใช้ได้นานๆ เพื่อให้ตน้ อ่อนโตขึ้นมาใหม่
ถ้าไม่แยกออกไปต้ นจะเล็กและลีบลงเรื่ อยๆ และบางที ก็แคระแกรน ต้นและก อก็จะโทรม ใช้ส่วนของ
เหง้าและลําต้นแก่ ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารที่สาํ คัญหลายชนิดเช่น ต้มยํา และอาหารไทยหลาย
ชนิด ให้ กลิน่ หอม มีสรรพคุณทางยาเช่ น บารุ งธาตุ แก้ โรคทางเดินปัสสาวะ ขับลมในลาไส้ ทาให้ เจริญ
อาหาร แก้กลิน่ คาวหรือดับกลิน่ คาวของปลา และเนือ้ สั ตว์ได้ ดีมาก บารุ งสมอง ช่ วยให้ สมาธิดี ต้ มกับนา้ ใช้
ดื่มแก้อาเจียน ใช้ ต้นสดโขลกคั้นเอานา้ ดื่มแก้อาการเมาในกรณี ผู้ทเี่ มามากๆ ช่ วยให้ สร่ างเร็ว นา้ มัน
ตะไคร้ หอมใช้ ทากันยุงได้ ถ้ าปลูกใกล้ ผกั อืน่ ๆจะช่ วยกันแมลงได้

