2. แป้ งสี ฟ้าคราม ใช้ดอกอัญชัน ล้างสะอาดเด็ดกลีบเลี้ยงออก นําไปแช่ในนํ้าร้อนให้
ออกสี คราม กรองแต่น้ าํ อัญชันมาใช้ (ใช้น้ าํ เจือจางอย่าให้สีเข้มมากไป)
3. นํ้าร้อน 1 ถ้วยใส่ ในแป้ งเพื่อให้แป้ งมีความเหนียวขึ้น
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4. อาจใส่ งาดําคัว่ ลงในแป้ งที่ผสมแล้วก็ได้
5. ใช้น้ าํ ตาลทรายแทนนํ้าตาลมะพร้าวได้
6. ถัว่ เขียวซี กนึ่งสุ ก 500 กรัม ทําจากถัว่ เขียวซี กดิบ 250 กรัม แช่น้ าํ 4-5 ชัว่ โมง นําไปนึ่งบน
รังถึงที่ปูผา้ ขาวบางประมาณ 30 นาที หรื อจนถัว่ สุ ก ซึ่ งจะมีลกั ษณะนิ่ม ไม่เป็ นไต
7. มะพร้าวทึนทึก ควรนึ่งให้สุก จะได้ไม่บูดง่าย
8. การเตรี ยมงา ล้างงาใส่ กระชอน ผึ่งพอหมาด คัว่ ไฟอ่อนๆ จนสุ กหอม นําไปบดหรื อโขลก
เบา ๆ ให้แตก งาจะมีกลิ่นหอม
5. เกณฑ์ ในการประเมิน
แป้ งนิ่ม เหนียว มีสีอ่อนๆ หอมกลิ่นนํ้าตาลมะพร้าว มีรสหวานอ่อนๆ ไส้ถวั่ เขียวนุ่ม มะพร้าวไม่แข็ง
มีรสเค็มหวาน กะทิที่ราดขาวข้น

สาระน่ ารู้
แป้งข้ าวเจ้ า เป็ นผงสี ขาวละเอียด จับดูเนื้อแป้ งจะสากมือ ถูกนํ้าแล้วอยูต่ วั ทําให้ขนมทรงรู ป
ข้น สี ขาวขุ่น
แป้งมัน เป็ นผงสี ขาวละเอียดจับดูเนื้อลื่น มัน ถูกนํ้าจะละลาย และตกตะกอนนอนก้น ถูกความ
ร้อน จะข้นเหนียว ทําให้ขนมมีความเหนียว เนื้อใส เงา
แป้งท้าวยายม่ อม มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดเล็ก ๆ ต้องโขลกให้ละเอียดก่อนใช้ ทําให้ขนมใส มันเป็ น
เงา

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 16

เรื่องทีส่ อน ตะโก้แห้ ว

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ตะโก้แห้วได้
2. ทําตะโก้แห้วได้
3. ใช้ในชีวติ ประจําวัน และสามารถประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําตัวตะโก้
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําหน้าตะโก้
3. การหยอดตะโก้
4. การพับกระทงตะโก้
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ช้อนตวง ถ้วยตวง กระทะทอง ไม้พาย ตะกร้อมือ ใบเตย กรรไกร ที่เย็บกระดาษ
ส่ วนผสมตัวตะโก้
1. แป้ งถัว่ เขียว
3 1 ถ้วย
2. นํ้าลอยดอกมะลิ
2 1 ถ้วย
2
3
4

3. นํ้าใบเตย
5. แห้วต้มสุ กหัน่ สี่ เหลี่ยม
ส่ วนผสมหน้ าตะโก้
1. หัวกะทิ

4. นํ้าตาล

1

ถ้วย

31

ถ้วย

2. แป้ งข้าวเจ้า

ถ้วย

4. นํ้าตาลทราย

3. แป้ งข้าวโพด
5. เกลือป่ น

ถ้วย

2

2
1
3
1
4

ช้อนชา 6. กลิ่นมะลิ

1

3
1
4

1
3

44
5

ถ้วย

ถ้วย

4-5 ช้อนโต๊ะ
1-2

หยด

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาตัวตะโก้
- ผสมแป้ งถัว่ เขียว นํ้าลอยดอกมะลิ นํ้าใบเตย คนจนแป้ งละลาย ใส่ น้ าํ ตาล นําไปตั้งไฟกวน
จนแป้ งสุ กใส ใส่ แห้วกวนอีกครู่ ยกลงตักหยอดใส่ กระทงใบเตย
วิธีทาหน้ าตะโก้
- ผสมหัวกะทิ แป้ งข้าวโพด แป้ งข้าวเจ้า นํ้าตาล เกลือ คนให้ละลาย ยกขึ้นตั้งไฟกวนพอ
เดือดข้น รี บตักหยอดทับบนตัวขนม
ข้ อแนะนา
1. การกวนแป้ ง ควรใช้ไฟปานกลาง ต้องกวนตลอดพอแป้ งข้น หรี่ ไฟให้อ่อน
2. ใช้ขา้ วโพดต้ม เผือกต้ม แทนแห้วได้
3. ตักตัวหยอด 1 กระทง หยอดหน้าทับให้เต็มกระทง
2

4. ใช้มะพร้าวขูดขาวคั้นกะทิ หน้าขนมจะได้มีสีขาวสวย
5. ทิ้งไว้ให้ขนมแข็งอยูต่ วั ก่อน จึงรับประทาน
6. หน้าขนมจะใช้แป้ งข้าวเจ้า อย่างเดียวก็ได้ โดยใช้ 2 ถ้วย แป้ งข้าวเจ้า จะทําให้หน้า
3

ขนมอยูต่ วั แต่มีลกั ษณะขุ่น ไม่เงาใส หรื อจะใช้แป้ งข้าวโพดอย่างเดียวเลยคือ 2 ถ้วย แป้ งข้าวโพด
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จะทําให้หน้าขนม เงา ใส แต่ไม่คอยอยูต่ วั
7. แห้ว ล้างให้สะอาด โดยเคล้าเกลือเล็กน้อย นําไปต้มทิ้งนํ้า 2 ครั้ง เพราะแห้วปอกแล้ว
บางร้านจะแช่สารฟอกขาว
8. ใช้แห้วกระป๋ องแทนแห้วต้มได้ แต่ตอ้ งลดนํ้าตาลลงเหลือ 1 ถ้วย
9. ใช้กระทงใบเตย หรื อพิมพ์ถว้ ยวุน้ เล็ก ๆ หยอดแทนกระทงใบเตยก็ได้
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
ตัวขนมอยูต่ วั แข็ง ใส มีสีเขียวอ่อน ๆ มีกลิ่นหอม รสหวาน หน้าของขนมมีสีขาว เงาใส อยูต่ วั
ไม่เละ หรื อแข็งแห้ง รสเค็มหวาน มีกลิ่นหอม
สาระน่ ารู้
วิธีทากระทงใบเตย
1. ทําความสะอาดใบเตย โดยล้างนํ้า ใช้ผา้ เช็ดให้สะอาด
2. ตัดส่ วนโคน และปลายใบเตยออก ใช้ส่วนแข็งช่วงกลางใบ พับใบเตย โดยใช้ไม้บรรทัดที่มี
ความกว้างขนาด 1 นิ้วถึง 1.25 นิ้ว เป็ นแบบ พับเป็ นรอยให้มีช่วงยาวเท่า ๆ กัน 5 ช่อง
3. พับใบเตยโดยใช้ไม้บรรทัดที่มีความกว้างขนาด 1-1.5 นิ้ว เป็ นแบบพับเป็ นรอย
ให้มีช่วงยาวเท่าๆ กัน 5 ช่อง
4. ใช้กรรไกรขลิบใบเตยให้เป็ นรอยตัดให้ถึงเส้นกลางใบตามรอยที่พบั ไว้
5. จับใบเตยพับโดยให้หมายเลข 2 ทับหมายเลข 1
จับใบเตยพับโดยให้หมายเลข 3 ทับหมายเลข 2
จับใบเตยพับโดยให้หมายเลข 4 ทับหมายเลข 3
จับใบเตยพับโดยให้หมายเลข 1 ทับหมายเลข 4
จับใบเตยพับโดยให้หมายเลข 5 ทับหมายเลข 1
ใช้ที่หนีบกระดาษคลิบให้ติดกัน หรื อเย็บตรึ งเป็ นดอกจัน โดยใช้ดา้ ยสี เขียว
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