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สาระน่ารู้ 
 ถั่วเขียว  เป็นธญัพืชท่ีมีโปรตีน และสารอาหารต่าง ๆ เช่น  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  เป็นตน้ ถา้
รับประทานสมํ่าเสมอ  จะมีสรรพคุณช่วยลดความดนัโลหิตสูง  ลดคอเลสเทอรอล  การตม้ถัว่เขียวให้
อร่อยตอ้งตม้จนสุกนุ่ม  แต่อยา่ใหเ้ละเกินไป  ถัว่เขียวตม้กบัพุทราจีน  ใส่นํ้าตาลทรายแดง ใหมี้รสหวาน
นิด ๆ  กินอุ่น ๆ  เป็นอาหารม้ือเชา้ไดอ้ยา่งดี 
 

แหล่งขอ้มูล นิตยสาร HEATH & CUISINE ฉบบัเดือน พฤศจิกายน 2549 
 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที ่   15 เร่ืองทีส่อน     ข้าวเกรียบอ่อนสามสี โดยครู อรอนงค์ ล าดวล 
 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํขา้วเกรียบอ่อนสามสีได ้
 2. ทาํขา้วเกรียบอ่อนสามสีได ้
 
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํตวัแป้ง 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํไส้ขนม 
 3. การละเลง และการพบัแป้ง 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงที่ต้องเตรียม 
 ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   ตาชัง่     ผา้ขึงหมอ้   ยางรัด  หมอ้ข้าวเกรียบปากหมอ้   พายพลาสติก อ่าง
ผสม   ถาดใส่ขนม 
ส่วนผสม 

1.  แป้งขา้วเจา้                                         1       ถว้ย          2.  แป้งมนั         1  ชอ้นโตะ๊ 
3.  แป้งทา้วยายม่อม                                1      ชอ้นโตะ๊   4.  นํ้าตาลมะพร้าว        

3

1    ถว้ย 

5.  นํ้า หรือนํ้าใบเตย หรือนํ้าดอกอญัชญั 
4

3    ถว้ย          6.  นํ้าร้อน                                
4

1     ถว้ย 
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 ส่วนผสมไส้ 
1.  ถัว่เขียวซีกน่ึงสุก                             500    กรัม          2.  มะพร้าวทึนทึกขดูฝอย     250       กรัม 
3.  เกลือป่น                                        2-2

2

1    ชอ้นชา 

 ส่วนประกอบทีใ่ช้รับประทาน 
1. งาขาวคัว่โขลกพอแตก                         4   ชอ้นโตะ๊    2.  นํ้าตาลทราย        6       ชอ้นโตะ๊ 
3. เกลือป่น                                               

2

1   ชอ้นชา 

ส่วนกะทิ 
1.  หวักะทิ                                               

2

1    ถว้ย          2.  เกลือป่น                    
4

1        ชอ้นชา 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท าแป้ง 
 1.  ผสมแป้งทั้ง 3 ชนิดเขา้ดว้ยกนั ค่อย ๆ ใส่นํ้า  ลงไปทีละนอ้ย  นวดใหเ้ขา้กนั (ประมาณ  
5นาที) 
 2.  ใส่นํ้าตาลมะพร้าว  และนํ้าท่ีเหลือ  ผสมใหเ้ขา้กนัดี  นํ้าตาลละลายจนหมด 
 3.  คนใหเ้ขา้กนั กรองดว้ยกระชอน (ทาํแป้งสีขาว 1 ส่วน  สีเขียวจากนํ้าใบเตย 1 ส่วน  สีฟ้า
ครามจากนํ้าดอกอญัชนั 1 ส่วน) 
วธีิท าไส้ 

- ผสมส่วนผสมทั้ง 3 อยา่งใหเ้ขา้กนั 
วธีิท าส่วนประกอบ 
 -  ผสมงาขาว นํ้าตาล เกลือ คนใหเ้ขา้กนั 
วธีิท าผสมส่วนผสมกะท ิ
 -  ผสมหวักะทิ เกลือป่น ตั้งไฟพอร้อน คนตลอด อยา่ใหก้ะทิแตกมนั หรือเป็นลูก  
วธีิละเลงแป้ง 
 1.  ใชห้มอ้ท่ีขึงผา้แบบขา้วเกรียบปากหมอ้ ใส่นํ้าลงในหมอ้ประมาณ 

4

3  ของหมอ้ ตั้งไฟใหเ้ดือด 

 2.   ตกัแป้งท่ีผสมไวล้ะเลงบนผา้ใหเ้ป็นแผน่กลม ๆ บาง ๆ ปิดฝาทิ้งไว ้ 1-2 นาที  เปิดฝาแป้งจะ
สุกพอง ใส่ไส้ตรงกลาง 

 3.  ใชพ้ายจุ่มนํ้า แซะแป้งพบัเป็นรูปคร่ึงวงกลม แซะข้ึน พรมดว้ยหวักะทิ  รับประทานกบัเคร่ือง
ประกอบท่ีผสมไว ้

ข้อแนะน า 
 1. แป้งสีเขียว  ใชใ้บเตยลา้งใหส้ะอาด หัน่เล็ ก ๆ นาํไปโขลกหรือป่ันดว้ย เคร่ืองป่ันนํ้าผลไม ้

กรองแต่นํ้าใบเตย (ใชน้ํ้าใบเตยเจือจาง) 
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 2. แป้งสีฟ้าคราม  ใชด้อกอญัชนั  ลา้งสะอาดเด็ดกลีบเล้ียงออก   นาํไปแช่ในนํ้าร้อนให้
ออกสีคราม  กรองแต่นํ้าอญัชนัมาใช ้(ใชน้ํ้าเจือจางอยา่ใหสี้เขม้มากไป) 

 3. นํ้าร้อน 
4

1  ถว้ยใส่ในแป้งเพื่อใหแ้ป้งมีความเหนียวข้ึน 

 4. อาจใส่งาดาํคัว่ลงในแป้งท่ีผสมแลว้ก็ได ้
 5. ใชน้ํ้าตาลทรายแทนนํ้าตาลมะพร้าวได ้
 6. ถัว่เขียวซีกน่ึงสุก 500 กรัม  ทาํจากถัว่เขียวซีกดิบ 250 กรัม  แช่นํ้า 4-5 ชัว่โมง นาํไปน่ึงบน         

รังถึงท่ีปูผา้ขาวบางประมาณ 30 นาที  หรือจนถัว่สุก  ซ่ึงจะมีลกัษณะน่ิม ไม่เป็นไต 
 7.  มะพร้าวทึนทึก  ควรน่ึงใหสุ้ก  จะไดไ้ม่บูดง่าย 

8.  การเตรียมงา  ลา้งงาใส่กระชอน ผึ่งพอหมาด คัว่ไฟอ่อนๆ จนสุกหอม นาํไปบดหรือโขลก       
เบา ๆ ใหแ้ตก งาจะมีกล่ินหอม 

5. เกณฑ์ในการประเมิน 
แป้งน่ิม  เหนียว  มีสีอ่อนๆ  หอมกล่ินนํ้าตาลมะพร้าว  มีรสหวานอ่อนๆ  ไส้ถัว่เขียวนุ่ม  มะพร้าวไม่แขง็  
มีรสเคม็หวาน  กะทิท่ีราดขาวขน้ 
 

สาระน่ารู้ 
 แป้งข้าวเจ้า  เป็นผงสีขาวละเอียด  จบัดูเน้ือแป้งจะสากมือ  ถูกนํ้าแลว้อยูต่วั ทาํใหข้นมทรงรูป 
ขน้ สีขาวขุ่น 
 แป้งมัน เป็นผงสีขาวละเอียดจบัดูเน้ือล่ืน มนั ถูกนํ้าจะละลาย และตกตะกอนนอนกน้ ถูกความ
ร้อน จะขน้เหนียว ทาํใหข้นมมีความเหนียว เน้ือใส เงา 
 แป้งท้าวยายม่อม มีลกัษณะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ตอ้งโขลกใหล้ะเอียดก่อนใช ้ทาํใหข้นมใส มนัเป็น
เงา 
  
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   16 เร่ืองทีส่อน     ตะโก้แห้ว  โดยครูอรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํตะโกแ้หว้ได ้
 2. ทาํตะโกแ้หว้ได ้
 3. ใชใ้นชีวติประจาํวนั และสามารถประกอบอาชีพได ้
2. รายการสอน 


