
 

4. ชัง่แป้งกอ้นละ  50  กรัม  แผแ่บ่งออก  วางไส้งาดาํหุม้แป้งใหมิ้ด  คลึงผวิใหเ้รียบกลม 
5. กดกอ้นแป้งลงในพิมพ ์ เคาะแป้งออกจากพิมพว์างเรียงในถาด  ท่ีทาไขมนัวางใหห่้างกนั

ประมาณ  3  น้ิว 
6. นาํเขา้อบท่ีอุณหภูมิ  400  องศาฟาเรนไฮด ์ ประมาณ  15-20  นาที  จนแป้งสุกเหลืองเป็นสี

ทอง 
7. นาํออกจากเตาอบมาวางพกัไวพ้อเป๊ียะอุ่น 
8. ทาผวิเป๊ียะดว้ยไข่ไก่ใหท้ัว่หนา้และดา้นขา้ง 
9. นาํเขา้อบอีกคร้ังใหผ้วิเป๊ียะเป็นสีเหลืองทอง-นํ้าตาลอ่อนๆ 
10. นาํออกจากเตาอบ  แซะเป๊ียะออกวางบนตะแกรง  พกัใหเ้ยน็สนิท 
11. บรรจุใส่กล่อง  เพื่อจดัจาํหน่าย 

วธีิท าไส้งาด า 
1. เค่ียวนํ้าตาลทรายกบันํ้าใหเ้ดือด  เติมแบะแซ 
2. ใส่งาดาํท่ีบดไวแ้ลว้ลงกวน  พอแหง้เติมนํ้ามนัพืชกวนต่อจนส่วนผสมแหง้  ยกลงจากเตา 
3. นาํไส้งาดาํมานวดรวมกบัถัว่กวนจนส่วนผสมเนียน 
4. ชัง่ไส้งาดาํกอ้นละ  120  กรัม  ป้ันเป็นกอ้นกลม  นาํไปห่อกบัเปลือกเป๊ียะ  

 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     17     เร่ืองทีส่อน   ไหว้พระจันทร์ไส้โหงวยิง้    โดยครู     เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํเป๊ียะไหวพ้ระจนัทร์ไส้โหงวยิง้ได้ 
2.  ทาํเป๊ียะไหวพ้ระจนัทร์ไส้โหงวยิง้ได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํเป๊ียะไหวพ้ระจนัทร์ 
2.  ขั้นตอนการทาํเปลือกเป๊ียะ  ไส้โหงวยิง้  และนํ้าเช่ือม 
3.  การทาํรูปร่าง  การอบและการบรรุภณัฑ ์

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง เคร่ืองชัง่ อ่างผสม  พายยาง   
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พิมพเ์ป๊ียะ ถาดอบ  แปรงทาเนย แปรงทาไข่ เตาอบ 
ส่วนผสมน า้เช่ือม 

นํ้าตาลทราย  2 กิโลกรัม   นํ้า  1 ½ กิโลกรัม 
นํ้าตาลปีบ  100 กรัม   กรดมะนาว ¼ ชอ้นชา 
นํ้ามะนาว  ½ ผล  

ส่วนผสมเปลอืกเป๊ียะ 
 แป้งสาลีชนิดเบา  400 กรัม  (1)  นํ้าเช่ือม  425 กรัม 
 นํ้ามนัถัว่เหลือง  200 กรัม   นํ้าด่าง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 แป้งสาลีชนิดเบา  300 กรัม  (2) 
ส่วนผสมไส้โหงวยิง๊ 
 ฟักเช่ือมหัน่ส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ               1  กิโลกรัม    

งาขาวคัว่บุบพอแตก   300  กรัม 
 เมด็มะม่วงหิมพานตอ์บสุก   150  กรัม    

อลัมอนดจี์นอบสุก   150  กรัม 
 เมด็แตงโมแกะอบสุก   150  กรัม    

แฮมหัน่ส่ีเหล่ียมอบสุก   200    กรัม 
เบคอนหัน่ส่ีเหล่ียมอบสุก   150   กรัม 
หมูหวานหัน่ส่ีเหล่ียม   150  กรัม 
กุนเชียงหัน่ส่ีเหล่ียมอบสุก  200  กรัม 
นํ้าตาลทราย    300  กรัม 
เกลือป่น    2 ½  ชอ้นชา 
พริกไทยป่น    2  ชอ้นชา 
ผวิส้ม     50  กรัม 
ใบมะกรูดซอย    4  ใบ 
นํ้ามนัพืช    ¼  ถว้ย 
เหลา้จีน     100  กรัม 
แป้งขนมโก๋    500  กรัม 
นํ้าสะอาด    1-2  ถว้ย 
ไข่แดงเคม็อบสุก   25  ฟอง 

4.ล าดับขั้นสอน / ล าดับขั้นตอนการท า 
วธีิท าการต้มน า้เช่ือม 

1. ตม้นํ้าตาลทราย  นํ้าตาลปีบ  นํ้า  นํ้ามะนาว  กรดมะนาวใหเ้ดือด  แลว้กรอง  
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2. เค่ียวนํ้าเช่ือมดว้ยไฟอ่อน  พอนํ้าเช่ือมเดือดปุดๆ  2-3  ชัว่โมง  จนนํ้าเช่ือมขน้เป็นสีแดง 
วธีิท าเปลอืกไหว้พระจันทร์ 

1. ผสมนํ้ามนั  นํ้าเช่ือม  นํ้าด่าง  คนใหเ้ขา้กนั 
2. เติมแป้งสาลีส่วนท่ี  1  คนใหเ้ขา้กนั  พกัไว ้ 1  คืน 
3. เติมแป้งสาลีส่วนท่ี  2  ผสมในแป้งท่ีพกัไวค้นใหเ้ขา้กนั  พกัแป้งไว ้ 10-15  นาที 
4. ชัง่แป้งกอ้นละ  50  กรัม  แผแ่ป้งออกวางไส้โหงวยิง้หุม้แป้งใหมิ้ด  คลึงผวิใหเ้รียบกลม 
5. กดกอ้นแป้งลงในพิมพ ์ เคาะแป้งออกจากพิมพว์างเรียงในถาด  ท่ีทาไขมนัวางใหห่้างกนั

ประมาณ  3  น้ิว 
6. นาํเขา้อบท่ีอุณหภูมิ  400  องศาฟาเรนไฮด ์ ประมาณ  15-20  นาที  จนแป้งสุกเหลืองเป็นสี

ทอง 
7. นาํออกจากเตาอบมาวางพกัไวพ้อเป๊ียะอุ่น 
8. ทาผวิเป๊ียะดว้ยไข่ไก่ใหท้ัว่หนา้และดา้นขา้ง 
9. นาํเขา้อบอีกคร้ังใหผ้วิเป๊ียะเป็นสีเหลืองทอง-นํ้าตาลอ่อนๆ 
10. นาํออกจากเตาอบ  แซะเป๊ียะออกวางบนตะแกรง  พกัใหเ้ยน็สนิท 
11. บรรจุใส่กล่อง  เพื่อจดัจาํหน่าย 

วธีิการท าไส้โหงวยิง๊ 
1. ผสมฟักเช่ือม  งาขาว  เมด็มะม่วง  อลัมอลด ์ เมด็แตง  เฮม  เบคอน  หมูหวาน  กุนเชียง  

นํ้าตาลทราย  เกลือป่น  พริกไทย  ผวิส้ม  ใบมะกรูด  นํ้ามนัพืช  เหลา้  เคลา้ใหเ้ขา้กนั  โรย
แป้งขนมโก๋  นํ้าสะอาด  เคลา้ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง 

2. ชัง่นํ้าหนกัไส้กอ้นละ  120  กรัม  ใส่ไข่แดง  1  ฟอง  ป้ันเป็นกอ้นกลม  สาํหรับห่อกบัเปลือก
เป๊ียะ 

 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่  18  เร่ืองทีส่อน   ขนมบัวหิมะไส้ชอคโกแลตพนัีทบัตเตอร์  โดยครูเกศยา  ยงภูมพิทุธา 
 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํขนมบวัหิมะไส้ชอคโกแลตพีนทับตัเตอร์ได้ 
2.  ทาํขนมบวัหิมะไส้ชอคโกแลตพีนทับตัเตอร์ได้ 
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

2.   รายการสอน 
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