5. ใช้มะพร้าว
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ก.ก.คั้นกะทิ

5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
แกงข้น มีมนั แดงลอยหน้า หอมกะทิ รสชาติเค็ม หวานนํา เปรี้ ยวเล็กน้อย
สาระน่ ารู้
ประโยชน์ ของเครื่องเทศ
ลูกผักชี ช่วยขับลม บรรเทาอาการมวนท้อง เนื่องจากการเกร็ งตัวของลําไส้ ทั้งยังช่วยให้ลม
หายใจสดชื่น ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็ นหลัก เพื่อช่วยดับกลิ่นคาว
และทําให้มีกลิ่นหอมเฉพาะ
ยีหร่ า ช่วยขับลม แก้ปวดท้อง ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืด ท้อ งเฟ้ อ มักใช้ร่วมกับ
ลูกผักชี
พริกไทย ช่วยขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ บํารุ งธาตุ ช่วยให้เจริ ญอาหาร ขับเหงื่อ ขับ
ปัสสาวะ
ลูกกระวาน บํารุ งธาตุ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ขับเสมหะ รักษาอาการท้องเดิน ท้องอืด
เฟ้ อ จุกเสี ยด แน่นท้อง
ดอกจันทน์ เทศ ช่วยให้เจริ ญอาหาร ให้เป็ นยาขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ ช่วยย่อย
อาหาร บํารุ งหัวใจ
ลูกจันทน์ เทศ แก้อาการท้องอืดเฟ้ อ ช่วยย่อยอาหาร บํารุ งโลหิ ต แก้ทอ้ งร่ วง แก้โรคกระเพาะ
อาหาร และลําไส้

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14

เรื่องทีส่ อน ขนมถ้ วยก้นถั่ว

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมถ้วยก้นถัว่ ได้
2. ทําขนมถ้วยก้นถัว่ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมถ้วยก้นถัว่
2. การคัว่ ถัว่
3. การนึ่ง

โดยครูอรอนงค์ ลาดวล

4. การแคะขนม
3. วัสดุอปุ กรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ถ้วยตะไล อ่างผสม กระบวยตักแป้ ง รังถึง ที่แคะขนม
ส่ วนผสม
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1. แป้ งข้าวเจ้า
ถ้วย
2. แป้ งมัน
3. หัวกะทิ
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5. เกลือ
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ถ้วย

4. นํ้าตาลทราย

ช้อนชา

6. ถัว่ เขียวซี กคัว่
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ถ้วย

3

ช้อนโต๊ะ

ถ้วย

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ล้างถัว่ เขียวซี กแช่น้ าํ สักครู่ นําไปคัว่ ไฟอ่อนๆจนเหลือง แช่น้ าํ ไว้จนถัว่ จมนํ้า สงขึ้นพักให้
สะเด็ดนํ้า
2. แบ่งหัวกะทิไว้ประมาณ 1 ถ้วย สําหรับหยอดหน้าขนม
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3. ผสมแป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน ใส่ กะทิทีละน้อยพอแป้ งรวมเป็ นก้อนนวดนานประมาณ 10 นาที
จึงใส่ กะทิที่เหลือทั้งหมด
4. ใส่ ถวั่ เขียวที่เตรี ยมไว้ ลงในถ้วยตะไล นําไปนึ่งให้ถว้ ยร้อน ตักขนมหยอดให้เกือบเต็มถ้วย
หยอดหน้ากะทิ นึ่งประมาณ 15-20 นาที พอสุ กทิ้งไว้ให้เย็น
5. แกะขนมออกจากถ้วย โดยใช้ปลายมีด หรื อไม้พายแบนๆ บางๆ แซะรอบขนม
ข้ อแนะนา
1. ใช้มะพร้าว 1 กิโลกรัม ใส่ น้ าํ ลอยดอกมะลิหรื อ นํ้าต้มใบเตย คั้นเป็ นนํ้ากะทิ
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จะทําให้ขนมหอม
2. นําแป้ งไปอบควันเทียน ก็จะเป็ นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทําให้ขนมมีกลิ่นหอม
3. ถัว่ เขียวซี ก ก่อนคัว่ แช่น้ าํ 10 นาที ทําให้ควั่ แล้วถัว่ ไม่ไหม้ง่าย การนําถัว่ ที่ควั่ ไปแช่น้ าํ จะทํา
ให้ถวั่ จมอยูท่ ี่กน้ ไม่ลอยขึ้นมาด้านบน
4. ทิ้งขนมไว้ให้เย็นสนิท จึงแคะ จะแคะได้ง่าย แป้ งล่อนจากถ้วย
5. ถัว่ เขียวซี กเป็ นถัว่ เขียวเลาะเปลือกออกแล้ว มีลกั ษณะเป็ นซี ก สี เหลืองอ่อนๆ
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
แป้ งเหนียว นุ่ม รสหวาน มัน เค็มเล็กน้อย หอมกลิ่นถัว่ คัว่ หน้าขนมเป็ นกะทิบาง ๆ มี
ลักษณะแตกมัน เนื้อขนมเนียน เรี ยบ มีถวั่ อยูท่ ี่กน้ ถ้วย
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สาระน่ ารู้
ถั่วเขียว เป็ นธัญพืชที่มีโปรตีน และสารอาหารต่าง ๆ เช่น แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เป็ นต้น ถ้า
รับประทานสมํ่าเสมอ จะมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิ ตสู ง ลดคอเลสเทอรอล การต้มถัว่ เขียวให้
อร่ อยต้องต้มจนสุ กนุ่ม แต่อย่าให้เละเกินไป ถัว่ เขียวต้มกับพุทราจีน ใส่ น้ าํ ตาลทรายแดง ให้มีรสหวาน
นิด ๆ กินอุ่น ๆ เป็ นอาหารมื้อเช้าได้อย่างดี
แหล่งข้อมูล นิตยสาร HEATH & CUISINE ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2549

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15

เรื่องทีส่ อน ข้ าวเกรียบอ่อนสามสี โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ข้าวเกรี ยบอ่อนสามสี ได้
2. ทําข้าวเกรี ยบอ่อนสามสี ได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําตัวแป้ ง
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําไส้ขนม
3. การละเลง และการพับแป้ ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งที่ต้องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ ผ้าขึงหม้อ ยางรัด หม้อข้าวเกรี ยบปากหม้อ พายพลาสติก อ่าง
ผสม ถาดใส่ ขนม
ส่ วนผสม
1. แป้ งข้าวเจ้า
1 ถ้วย
2. แป้ งมัน
1 ช้อนโต๊ะ
1
3. แป้ งท้าวยายม่อม
1 ช้อนโต๊ะ 4. นํ้าตาลมะพร้าว
ถ้วย
5. นํ้า หรื อนํ้าใบเตย หรื อนํ้าดอกอัญชัญ

3
4
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6. นํ้าร้อน
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