
 

 วิธีใช๎งานก็คือ  เอาแป้งขนมก๎อนกลม ๆ  วางเหนือเดือย  ประกบไม๎เข๎าหากัน  จากนั้นคํอย ๆ กด
ให๎แป้งเล็ดลอดออกมาจากรูที่เจาะไว๎  ใช๎มือหรือส๎อมตะลํอมแป้งไมํให๎กระจายออกมาเป็นเส๎นยาว  จับ
ให๎เป็นกลุํม   ใช๎พายพลาสติกตักหรือมีดปาดขนมขึ้นจากพิมพ๑ 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    8  เร่ืองที่สอน      กะหร่ีพัฟไส้ไก ่    โดยครูอรอนงค์ ลําดวล 

 
กะหร่ีพัฟ  เป็นอาหารวํางที่มีรสชาติถูกใจคนหลายๆ คน  ด๎วยตัวแป้งที่กรอบ นุํม  ไส๎ไกํที่มีรสชาติเข๎มข๎น  
หอมกลิ่นพริกไทยและผงกระหรี่  หรือจะดัดแปลงเป็นไส๎อ่ืนๆ เชํน  ไส๎เน้ือ  ไส๎เผือก   
ไส๎ถั่ว ฯลฯ  ได๎ตามชอบ 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและขั้นตอนการทํากะหร่ีพัฟไส๎ไกํได๎ 
 2.  ทํากะหรี่พัฟไส๎ไกํได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทํากะหร่ีพัฟไส๎ไกํ 
 2.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําไส๎ไกํ 
 3.  การนวดแป้ง 
 4.  การทํารูปรําง 
 5.  การทอด 

3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม 
 อุปกรณ์ 
ถ๎วยตวง  ช๎อนตวง  ตาชั่ง  อํางผสม  ตะแกรงรํอนแป้ง  ไม๎พาย  ที่นวดแป้ง  มีด เขียง  กระทะ  ตะหลิว    

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
น้ํามันพืช  ที่ใสํในสํวนผสมแป้ง  ควรใช๎น้ํามันปาล๑ม  หรือน้ํามันรําข๎าวก็ได๎  แป้งจะกรอบ  
เนยขาว  ใช๎เนยขาวอยํางดี  เนยขาวมีคุณสมบัติทําให๎แป้งกรอบนุํม  ถ๎าไมํมีจะใช๎น้ํามันพืชแทนก็ได๎  
น้ําเย็นจัด   ใช๎น้ําผสมน้ําแข็ง  ให๎เย็นจัดๆ 
น้ําตาลป่น  ใช๎น้ําตาลทราย  นํามาโขลกกับครกหรือใสํเคร่ืองปั่นไฟฟ้า  หรือจะใช๎น้ําตาลไอซิ่งแทนก็ได๎ 
อกไก่   ใช๎สํวนสันใน  หรือสํวนอกก็ได๎  หนังไกํไมํใช๎ 



 

มันฝร่ัง   หั่นแล๎วแชํน้ําปูนใสประมาณ 10-15  นาที  พอมันเร่ิมแข็งตัว  เทใสํกระชอน  ล๎างน้ําให๎สะอาด  
พักให๎สะเด็ดนํ้า 
ส่วนผสมแป้งชั้นนอก 
1.  แป้งสาลีอเนกประสงค๑     450    กรัม  2.  น้ําตาลทรายป่น        2      ช๎อนโต๏ะ 
3.  เกลือป่น         ½     ช๎อนชา  4.  น้ําเย็นจัด         2/3       ถ๎วย 

5.  น้ํามันพืช         
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1    ถ๎วย  6.  เนยขาว          70       กรัม 

ส่วนผสมแป้งชั้นใน 
1.  แป้งสาลีอเนกประสงค๑     150     กรัม  2.  น้ําตาลทรายป่น        2        ช๎อนชา 
3.  เกลือป่น          ¼     ช๎อนชา 4.  น้ํามันพืช            2        ช๎อนโต๏ะ 
5.  เนยขาว         50      กรัม 

ส่วนผสมไส้ 
1.  เน้ืออกไกํหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก    400   กรัม  2.  มันฝร่ังหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก  400     กรัม 
3.  หอมใหญํหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก    200   กรัม   4.  ผงกะหรี่         2     ช๎อนโต๏ะ 
5.  รากผักชีกระเทียมพริกไทย      2   ช๎อนโต๏ะ  6.  ซอสปรุงรส          3-4     ช๎อนโต๏ะ 
7.   น้ําตาลทราย                     60-80   กรัม  8.  เกลือ            1-2  ช๎อนชา 
9.   น้ํามันสําหรับผัดไส๎ 

4.  ลําดับขั้นการสอน  หรือลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีทําแป้งชั้นนอก 
 1.  รํอนแป้งใสํอํางผสม 
 2.  ละลายน้ําตาล  เกลือ  น้ําเย็น  เทใสํในอํางแป้ง  ใสํน้ํามัน  เนยขาว  นวดให๎เข๎ากัน  จนแป้งนุํม  
พักไว๎ 10-15   นาที 

วิธีทําแป้งชั้นใน 
 1.  รํอนแป้งใสํอํางผสม 
 2.  นําสํวนผสมทั้งหมดเทใสํอํางแป้ง  นวดให๎เข๎ากัน  

วิธีการคลึงและทํารูปร่าง 
 1.  แบํงแป้งนอกและแป้งใน  อยํางละ 20 ก๎อน ให๎มีขนาดเทําๆ กัน 
 2.  แผํแป้งนอกให๎กลม  นําแป้งชั้นในไปวางตรงกลางของแป้งนอก  แล๎วหุ๎มให๎มิด   ทําจนหมด
แป้ง 



 

 3.  หยิบแป้งทีละก๎อนมาวางบนโต๏ะ  แล๎วคลึงแป้งจากตรงกลางขึ้นด๎านบน  และลงด๎านลําง  ให๎
ยาวประมาณ 5-6 นิ้ว  ม๎วนให๎แนํน  วางแป้งที่ม๎วนไว๎ตามยาว  ใช๎ไม๎คลึงแป้งจากตรงกลางขึ้นด๎านบน  
และลงด๎านลํางอีกครั้งให๎ยาว 7-8 นิ้ว  ม๎วนให๎แนํน 
 4.  นําแป้งที่ม๎วนครบทั้งสองครั้งแล๎ว  มาตัดแบํงเป็น 2 สํวน  หงายรอยตัดขึ้น  ใช๎มือกดแป้งให๎
แบน  คลึงด๎วยไม๎คลึงแป้งให๎เป็นแผํนบาง  ตักไส๎ใสํ  บีบแป้งให๎ติดกันพับริมขลิบให๎สวยงาม 
 5.  นําไปทอดในน้ํามันร๎อน  ไฟปานกลาง  จนแป้งสุกเหลือง  ตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ํามัน  

วิธีการทําไส้ 
 1.  ใสํน้ํามันลงในกระทะ  นํารากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว๎ลงผัดให๎หอม  ใสํไกํผัดพอสุก  
ใสํผงกะหรี่  หอมใหญํ  มันฝร่ัง  ปรุงรสด๎วยเคร่ืองปรุงทั้งหมดที่เตรียมไว๎  เติมน้ําเล็กน๎อย  ลดไฟอํอน  
ผัดจนมันฝร่ังสุก  ชิมรสเค็ม  หวาน  หอมกลิ่นผงกะหร่ี 

ข้อแนะนํา 
1.  ควรแชํมันฝร่ังในน้ําปูนใส  จะทําให๎มันไมํเละเวลาผัด 
2.  ถ๎าไมํใช๎มันฝร่ัง  จะใช๎มันเทศแทนก็ได๎   มันเทศจะมีรสหวานกวํา  แตํเนื้อมันจะเป็นแป้งมากกวํา  ไมํ
เหนียวนุํมเหมือนมันฝร่ัง 
3.  เวลาหํอไส๎  ให๎แป้งด๎านที่เป็นลายชั้นไมํสวยไว๎ใสํไส๎  ด๎านลายชั้นสวยให๎อยูํด๎านนอก 

4.  เนยขาว  70  กรัม  ประมาณ 
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1  ถ๎วย   50  กรัมประมาณ ¼   ถ๎วย  

5.  น้ําเย็นจัด  2/3  ถ๎วย  หนักประมาณ  160  กรัม 
6.  ถ๎ายังไมํทอด  เก็บใสํกลํองพลาสติก  ปิดฝาให๎สนิท  แชํในตู๎เย็นหรือชํองแชํแข็ง   
จะเก็บได๎นาน  เมื่อจะทอดนําออกมาคลายความเย็นแล๎วจึงทอด (ควรเก็บเรียงเป็นชั้นๆ 
แตํละชั้นคั่นด๎วยพลาสติก  ทําให๎แป้งไมํแตก) 
7.  ถ๎าทอดแล๎วรับประทานไมํหมด  เก็บใสํภาชนะ ปิดสนิท  แชํในตู๎เย็นแป้งจะกรอบ  
8.  การทอด  ควรต้ังน้ํามันให๎ร๎อน  ใช๎ไฟปานกลาง  หรือคํอนข๎างอํอน  เมื่อแป้งเป็นชั้นลายชัดเจ นแล๎ว  
เรํงไฟให๎แรงขึ้น  แป้งจะได๎ไมํอมน้ํามัน  ถ๎าทอดไฟอํอน  แป้งจะอมน้ํามัน  และชั้นจะแตกหลุด  ถ๎าทอด
ไฟแรงไปแป้งจะไมํเป็นชั้นและไหม๎  ระหวํางทอดคอยคนบ๎าง  ขนมที่ก๎นกระทะจะได๎ไมํไหม๎  เวลาทอด
ใช๎น้ํามันมาก  ให๎ทํวมขนม 
9.  สํวนที่ทําได๎  40  ตัว  (แป้ง 1 ม๎วน  ตัดเป็น 2  สํวน  ทําได๎  2   ตัว) 

สาระน่ารู้ 
ผงกะหร่ี  เป็นผงเคร่ืองเทศผสม  ซึ่งเคร่ืองเทศที่ใสํป่นรวมกันนั้น  มีจํานวนตั้งแตํ 5  ชนิดไปจนถึง  20  
ชนิด  แล๎วแตํรสนิยมของคนในท๎องถิ่นนั้นๆ   ทําให๎เกิดสูตรผงกะหรี่ขึ้นนับเป็น  100  ชนิด 



 

ผงกะหรี่มีเคร่ืองเทศหลักเป็น คือ ลูกผักชี  ยี่หวํา  ขมิ้น และลูกชัด  นอกนั้นเป็นเคร่ืองเทศที่ใช๎ปรับปรุงรส
และกลิ่นเพิ่มเติม  ได๎แกํ  เปลือกพริกเม็ด  เปลือกพริกแดง พริกไทย  กระวาน  กานพลู  อบเชย  ลูกจันทน๑  
ดอกจันทน๑  ขิง  กระเทียม  ใบกะหรี่ อบเชยจีน  เม็ดพรรณผักกาด(เมล็ดมัสตาร๑ด)  เมล็ดปอปปี้ซีส  เมล็ด
เทียนสัตตบุษย๑  เมล็ดเทียนข๎าวเปลือก  เมล็ดเทียนตาต๊ักแตน(เมล็ดผักชีลาว)  
ดอกอบเชย  เมล็ดขึ้นฉําย อบเชยเทศ  และนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให๎ผงกะหร่ีจากแหํงหนที่ตํางกันมีรส
และกลิ่นไมํเหมือนกัน  เชํน  ผงกะหร่ีอินเดีย  มีกลิ่นหอม  รสเคร่ืองเทศแรง  เน๎นยี่หรํา  ผงกะหรี่แบบ
ยุโรป  มีกลิ่นรสอํอน  ผงกะหร่ีแบบญี่ปุ่น  มีกลิ่นรสของผงกะหร่ีจะอํอนมาก  เคร่ืองเทศผสมที่เพิ่มเข๎าไป
เป็นพิเศษคือ  ลูกจันทน๑  และ  ดอกจันทน๑  ผงกะหรี่แบบจีนมีสีเหลืองสวย  รสอํอน  กลิ่นหอม  เคร่ืองเทศ
ที่เน๎นใสํมากคือ ขมิ้น  ผงกะหรี่แบบไทย มีสีเหลือง  ออกเข๎ม  รสแรง  กลิ่นหอม  คล๎ายของจีน  และ ผง
กะหร่ีพื้นบ๎านของไทย  เรียกชื่ออยํางแขกอินเดียวํา มัสลํา  อยูํทางแมํฮํองสอน  ใช๎ในในแกงฮังเล  หมัก
เน้ือหมู  ไกํ  ปลา  โรยหมูทอด ฯลฯ 

แหล่งข้อมูล นิตยสารครัว  ฉบับที่  120  เดือนมิถุนายน  2547  หน๎า 82-84 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    9      เร่ืองที่สอน      ม้าฮ่อ     โดยครูอรอนงค์ ลําดวล 

 
ม้าฮ่อ  เป็นอาหารวํางโบราณของไทย  เป็นได๎ทั้งอาหารคาวและหวาน  หมูที่ปรุงรสมีลักษณะคล๎ายไส๎
สาคูไส๎หมู  รสชาติเค็มหวาน  หอมกลิ่นรากผักชี  กระเทียม  พริกไทย  ตํางจากไส๎สาคูไส๎หมูคือ  ใน
สํวนผสมไมํใสํหัวผักกาดเค็มและหอมแดง  หมูปรุงรสจึงมีรสชาติเป็นอาหารคาว  นํามารับประทานกับ
ผลไม๎รสเปรี้ยวอมหวาน เชํน  สับปะรด  ส๎มเขียวหวาน  มะเฟือง  มะปรางเปรี้ยวแตํที่นิยมมากที่สุดคือ 
สับปะรด  เพราะเมื่อรับประทานรวมกันแล๎วรสชาติจะผสมกลมกลืนกันเป็นอยํางดี 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและขั้นตอนการทําม๎าฮํอได๎ 
 2.  ทําม๎าฮํอได๎ 
 3.  ใช๎ในชีวิตประจําวัน หรือ นําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําม๎าฮํอ 
 2.  การจัดเสิร๑ฟ 

 


