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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

ถ้วย

6. นํ้าร้อน

3
1
4

ถ้วย

ส่ วนผสมไส้
1. ถัว่ เขียวซี กนึ่งสุ ก
3. เกลือป่ น
ส่ วนประกอบทีใ่ ช้ รับประทาน
1. งาขาวคัว่ โขลกพอแตก
3. เกลือป่ น
ส่ วนกะทิ
1. หัวกะทิ
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500 กรัม
2. มะพร้าวทึนทึกขูดฝอย 250
2-2 1 ช้อนชา

กรัม

2

4 ช้อนโต๊ะ 2. นํ้าตาลทราย
1 ช้อนชา

6

ช้อนโต๊ะ

1
4

ช้อนชา

2

1
2

ถ้วย

2. เกลือป่ น

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาแป้ง
1. ผสมแป้ งทั้ง 3 ชนิดเข้าด้วยกัน ค่อย ๆ ใส่ น้ าํ ลงไปทีละน้อย นวดให้เข้ากัน (ประมาณ
5นาที)
2. ใส่ น้ าํ ตาลมะพร้าว และนํ้าที่เหลือ ผสมให้เข้ากันดี นํ้าตาลละลายจนหมด
3. คนให้เข้ากัน กรองด้วยกระชอน (ทําแป้ งสี ขาว 1 ส่ วน สี เขียวจากนํ้าใบเตย 1 ส่ วน สี ฟ้า
ครามจากนํ้าดอกอัญชัน 1 ส่ วน)
วิธีทาไส้
- ผสมส่ วนผสมทั้ง 3 อย่างให้เข้ากัน
วิธีทาส่ วนประกอบ
- ผสมงาขาว นํ้าตาล เกลือ คนให้เข้ากัน
วิธีทาผสมส่ วนผสมกะทิ
- ผสมหัวกะทิ เกลือป่ น ตั้งไฟพอร้อน คนตลอด อย่าให้กะทิแตกมัน หรื อเป็ นลูก
วิธีละเลงแป้ง
1. ใช้หม้อที่ขึงผ้าแบบข้าวเกรี ยบปากหม้อ ใส่ น้ าํ ลงในหม้อประมาณ 3 ของหม้อ ตั้งไฟให้เดือด
4

2. ตักแป้ งที่ ผสมไว้ละเลงบนผ้าให้เป็ นแผ่นกลม ๆ บาง ๆ ปิ ดฝาทิ้งไว้ 1-2 นาที เปิ ดฝาแป้ งจะ
สุ กพอง ใส่ ไส้ตรงกลาง
3. ใช้พายจุ่มนํ้า แซะแป้ งพับเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม แซะขึ้น พรมด้วยหัวกะทิ รับประทานกับเครื่ อง
ประกอบที่ผสมไว้
ข้ อแนะนา
1. แป้ งสี เขียว ใช้ใบเตยล้างให้สะอาด หัน่ เล็ ก ๆ นําไปโขลกหรื อปั่ นด้วย เครื่ องปั่ นนํ้าผลไม้
กรองแต่น้ าํ ใบเตย (ใช้น้ าํ ใบเตยเจือจาง)

2. แป้ งสี ฟ้าคราม ใช้ดอกอัญชัน ล้างสะอาดเด็ดกลีบเลี้ยงออก นําไปแช่ในนํ้าร้อนให้
ออกสี คราม กรองแต่น้ าํ อัญชันมาใช้ (ใช้น้ าํ เจือจางอย่าให้สีเข้มมากไป)
3. นํ้าร้อน 1 ถ้วยใส่ ในแป้ งเพื่อให้แป้ งมีความเหนียวขึ้น

44
4

4

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

