แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15

เรื่องทีส่ อน ขนมเหนียวเผือก

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมเหนียวเผือกได้
2. ทําขนมเหนียวเผือกได้
3. ใช้ในชีวติ ประจําวัน และสามารถประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมเหนียวเผือก
2. การนวดแป้ ง การต้มแป้ ง
3. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํานํ้าเชื่อม
4. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําข้าวพอง
5. การเตรี ยมมะพร้าวขูด
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ช้อนตวง ถ้วยตวง ตาชัง่ อ่างผสม มือแมว กระทะ ทัพพีโปร่ ง หม้อ
ส่ วนผสมตัวแป้ง
1. แป้ งข้าวเหนียว
1 1/2 ถ้วย
2. แป้ งมัน
1/2
3. เผือกนึ่งสุ กบดละเอียด
200 กรัม
4. นํ้าอุ่นจัด 1/2-2/3
5. เกลือป่ น
1/4 ช้อนชา
6. ใบเตย
2
ส่ วนผสมมะพร้ าวสาหรับคลุก
1. มะพร้าวทึนทึกขูดเส้น
300-400 กรัม
2. เกลือป่ นเล็กน้อย
ส่ วนผสมนา้ เชื่อมสาหรับราด
1. นํ้าตาลโตนด
1/4
ถ้วย
2. แบะแซ
50
3. นํ้าต้มใบเตย
1/2
ถ้วย
4. นํ้ามะนาว
1/2
ส่ วนผสมข้ าวพอง
1. ข้าวสุ กตากแห้ง
1/4
ถ้วย 2. นํ้ามันพืชสําหรับทอด
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาตัวตัวแป้ง
1. ตั้งนํ้าให้เดือด ใส่ ใบเตยลงไปต้มให้หอม ใช้ทาํ นํ้าอุ่นจัด
2. ผสมแป้ งข้าวเหนียว แป้ งมัน เกลือ รวมกันใส่ น้ าํ อุ่นจัดลงไปคนให้เข้า กัน ใส่ เผือก
แป้ งนุ่ม (ประมาณ 20 นาที)

ถ้วย
ถ้วย
ใบ

กรัม
ช้อนชา

นวด ให้

3. ปั้ นแป้ งที่นวดไว้เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมกว้าง 1 1/4 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว ยาวประมาณ 4 นิ้ว นําไปต้ม
ในนํ้าเดือดจนแป้ งสุ กจะลอยขึ้น ตักวางบนมะพร้าวสําหรับคลุก
4. เมื่อแป้ งที่คลุกไว้เย็นแล้ว ตัดแป้ งเป็ นชิ้นเล็กๆขนาดกว้าง 1 ซม. คลุกกับมะพร้าวอีกครั้ง
วิธีทามะพร้ าวคลุก
นํามะพร้าวขูดไปนึงให้ร้อนประมาณ 10-15 นาที โรยเกลือ เคล้าให้ทวั่ ชิมรสเค็มเล็กน้อย วิธี
ทานา้ เชื่อมสาหรับราด
ผสมนํ้าตาลโตนด แบะแซ นํ้าใบเตย นําไปตั้งไฟให้เดือด หรี่ ไฟให้อ่อนเคี่ย วพอเป็ นยางมะตูม
อ่อนๆ ยกลงใส่ น้ าํ มะนาว
วิธีทาข้ าวทอด
ใส่ น้ าํ มันลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อน นําข้าวสุ กตากแห้งลงทอดให้พองและมีสีเหลืองทอง ตักขึ้น
วางบนกระดาษซับนํ้ามัน เก็บในภาชนะที่มีฝาปิ ดสนิท
การจัดเสิ ร์ฟ
จัดขนมเหนียวใส่ ภาชนะราดนํ้าเชื่อม โรยข้าวทอด
ข้ อแนะนา
1. จะใช้แป้ งข้าวเหนียวดําผสมกับแป้ งข้าวเหนียวขาวอย่างละครึ่ งก็ได้
2. การนวดแป้ งนวดนานๆจะทําให้แป้ งเหนียวนุ่ม ถ้านวดแล้วแห้งไปเติมนํ้าได้อีก
3.ใ ช้น้ าํ ต้มใบเตย หรื อใช้น้ าํ ลอยดอกมะลินวดแป้ ง ทํานํ้าเชื่อมได้
4. เผือกนึ่งให้สุกนิ่ม บดขณะร้อนๆ จะได้เนื้อละเอียด
5. มะพร้าวทึนทึก ต้องขูดเส้นเล็กๆบางๆ จะทําให้ขนมน่ารับประทาน
6. การปั้ นแป้ ง อย่าให้ตวั แบน บางไปขนมจะไม่เหนียวนุ่ม
7. การต้มแป้ ง ไม่ควรต้มนานจะทําให้แป้ งเปื่ อย เละ ไม่เ หนียว
8. การทํานํ้าเชื่อม ไม่ควรคนตลอดจะทําให้ตกทรายได้
9. ข้าวทอด ต้องทอดนํ้ามันร้อน จะพองตัวดี กรอบฟูไม่แข็งกระด้าง ถ้าไม่ใช้ขา้ วสุ กตากแห้ง
ทอด จะใช้ขา้ วสาร แช่น้ าํ นําไปคัว่ ก็ได้แต่จะกรอบแข็งกว่า
10.นํ้าเชื่อมที่ใช้ราดเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นสนิทจะเหนียวข้น ขึ้น ถ้าเคี่ยวนานไปจะแข็งตัวหรื อตกทราย
ได้
11.ถ้าจะเก็บขนมค้างคืน การนําแช่ในตูเ้ ย็น เมื่อรับประทานนําออกจากตูเ้ ย็น ทิ้งให้คลายตัว แล้ว
นําไปนึ่งอีก 3-5 นาที พอร้อน
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
แป้ งนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมเผือก มะพร้าวที่คลุกอ่อนนุ่มมีรสเค็มอ่อนๆ นํ้าเชื่อมเหนียวข้นพอดี
ไม่ตกทราย หรื อใสไป ข้าวทอดพองกรอบ เมื่อรับประทานรวมกันจะมีรสหวาน หอม เค็มปะแล่ม

สาระน่ ารู้
แป้งข้ าวเหนียว มีท้ งั แป้ งข้าวเหนียวสด , แป้ งข้าวเหนียวแห้ง
แป้งข้ าวเหนียวสด เป็ นแป้ งไม่ทบั นํ้าทําโดยเอาเมล็ดข้าวเหนียวมาแช่น้ าํ 3-6 ช.ม. หรื อแช่คา้ ง
คืน เมื่อข้าวพองตัวดีแล้ว ตักทั้งนํ้าและข้าวโม่ให้ละเอียด (2-3 ครั้ง) ทิ้งให้แป้ งตกตะกอน เทนํ้าออกบ้าง
ส่ วนที่เหลือใส่ ถุงผ้าดิบผูกปากให้แน่น หาของหนักทับบนถุงแป้ งทิ้งไว้จนนํ้าแห้ง เหมาะสําหรับทําขนมที่
ดูดนํ้า เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน บัวลอย
แป้งข้ าวเหนียวแห้ ง มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียด สี ขาว จับดูรู้สึกเนื้อละเอียดลื่นกว่าแป้ งข้าวเจ้า ควร
เลือกใช้แป้ งที่ละเอียด มี 2 ชนิด คือ
– แป้ งข้าวเหนียวขาว มีวางจําหน่ายทัว่ ไป หาซื้ อได้ง่าย
- แป้ งข้าวเหนียวดํา หาซื้ อได้ยากกว่า ทํามาจากข้าวเหนียวดําจะมีลกั ษณะสี ออกเทา ถ้านํามาทําขนม ควร
ผสมแป้ งข้าวเหนียวขาวลงไปด้วย (ประมาณอย่างละครึ่ ง) เพราะถ้าใช้แป้ งทําเหนียวดําอย่างเดียวจะดํามาก
และมีความกระด้าง

