
 

ยีสต์แห้ง    มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดผง  ชนิดเม็ดต๎องนํามาละลายน้ํากํอนใช๎   ชนิดผงมีลักษณะเป็นเส๎น
สั้นๆ  เล็กๆ  เกือบเป็นผง  บรรจุแบบสูญญากาศ  ในหํอกระดาษอลูมิเนียม  จับดูภายนอกจะแข็ง  แตํเมื่อ
นํามาเปิดหํอแล๎วจะรํวน  เทออกได๎ไมํเป็นก๎อน ยีสต๑ผง (Instant  Yeast)  นิยมใช๎กันมาก  เพราะสะดวก  
ใช๎งําย   ควรเก็บยีสต๑ไว๎ในที่แห๎งและเย็น  หรือเก็บในขวดที่มีฝาปิดสนิท  ใสํไว๎ในต๎ูเย็น  การทดสอบวํา
ยีสต๑ที่เก็บไว๎มีคุณภาพใช๎ได๎หรือไมํ  ทําได๎โดย  เทน้ําอุํนที่ 38 องศาเซนเซียส  ใสํภาชนะ  เติมน้ําตาล 1 
ช๎อนโต๏ะ  คนให๎ละลาย  ใสํยีสต๑ 1 ช๎อนโต๏ะ  ลงคนทิ้งไว๎ประมาณ 5-10 นาที  ถ๎ายีสต๑ปุดขึ้นมาบนผิวน้ํา  
แสดงวํายีสต๑ยังไมํเสื่อมคุณภาพ  แตํถ๎ายีสต๑จมลงอยูํก๎นภาชนะ  ไมํผุดขึ้นมา  แสดงวํายีสต๑เสื่อมคุณภาพ  
ไมํควรใช๎ 

แหล่งข้อมูล จากหนังสือ  เบเกอร่ีและอาหารนานาชาติ   โดย องุํน  ตราวิโรจน๑  หน๎า 30-31 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    15 เร่ืองที่สอน     สังขยาชานม โดยครู อรอนงค์ ลําดวล 

 
สังขยา  เป็นชื่อเรียกขนม  มี  2  ลักษณะคือสังขยาที่ทําจากไขํ  น้ําตาล  มะพร๎าว  กะทิ  อาจเพิ่มฟักทอง  
เผือก  มะพร๎าวอํอน ฯลฯ  นําไปนึ่ง  รับประทานเป็นขนมหวาน   หรือรับประทานคูํกับข๎าวเหนียวมูนก็ได๎
สังขยาชานม  เป็นสังขยาอีกลักษณะหนึ่ง  มีสํวนผสมของไขํ น้ําตาลทราย  นมหรือกะทิ  แป้ง นําไปตุ๐น
หรือกวนให๎ข๎น  ใช๎จิ้มหรือทาบนขนมปัง  บางทํานเรียกสังขยาลักษณะนี้วําสังขยาสิงคโปร๑ มีหลาย
รสชาติ  แตํที่นิยมคือ  สังขยาสีเขียวกลิ่นใบเตย  และสังขยาสีส๎มกลิ่นวานิลลา   สังขยาชานมใช๎ชาผง
โบราณชงเป็นนํ้าชานําไปเป็นสํวนผสม  เพื่อให๎ได๎รสชาติแปลกใหมํ  หอมกลิ่นชา  สําหรับคนที่รักและ
ชื่นชอบชาโบราณ  สังขยาชานม  จะเป็นขนมอีกชนิดหน่ึงที่คุณต๎องลอง  

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและวิธีทําสังขยาชานมได๎ 
 2.  ทําสังขยาชานมได๎ 
 3.  ใช๎ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนในการทําสังขยาชานม 
 2.  การตุ๐น 
 3.  การจัดเสิร๑ฟ 
 



 

3. วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์ 
  ถ๎วยตวง  ช๎อนตวง  ตาชั่ง  อํางผสม  ตะกร๎อมือ  หม๎อตุ๐น 

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
-     ชาผง  ใช๎ชาโบราณที่ใสํถุงผ๎าสําลีหรือผ๎าฝ้ายดิบชงกับน้ําร๎อน ชั่งผงชาประมาณ 15-25 กรัม แล๎วแตํ
ชอบความเข๎มข๎นของชา  ถ๎าเข๎มข๎นมากไป  สังขยาชานมจะมีรสเฝื่อนออกฝาด 
-      แป้งมัน  ชํวยให๎สังขยาข๎นเหนียวเป็นเงาใสแป้งเนียนละเอียด  สํวนแป้งข๎าวโพด  ชํวยทําให๎ข๎นอยูํตัว  
-      นมข้นจืด  คือ  นมที่ใช๎ใสํในการทํากาแฟเย็น  ชาเย็น 
-      ไข่แดง  ใช๎ไขํแดงของไขํไกํ 
-      เนยสด  ใสํเพื่อชํวยให๎มีกลิ่นหอม 

-      ขนมปัง  ใช๎ขนมปังแซนด๑วิช  หรือ ขนมปังหัวกะโหลก 

ส่วนผสม 
1.  ชาผง    20 กรัม       2.  น้ําเดือด      ¾ -1  ถ๎วย 
3.  น้ําตาล 100 กรัม                  4.  แป้งมัน       2  ช๎อนโต๏ะ 
5.  แป้งข๎าวโพด     2 ช๎อนโต๏ะ    6.  นมข๎นจืด           1  ถ๎วย 
7.  นมข๎นหวาน     1 ช๎อนโต๏ะ    8.  ไขํแดง               1  ฟอง 
9.  เนยสด   30 กรัม               10.  ขนมปังสําหรับใช๎รับประทานกับสังขยา 

4. ลําดับขั้นการสอน หรือลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีทํา 
 1.  นําชาผงใสํถุงผ๎า  เทน้ําเดือดใสํแชํไว๎สักครูํ  ตวงนํ้าชาให๎ได๎ 1/2  ถ๎วย 
 2.  ผสมน้ําตาล  แป้งมัน  แป้งข๎าวโพด  ให๎เข๎ากัน  ใสํน้ําชา  ไขํแดง  นมข๎นจืด  นมข๎นหวาน  
นําไปตุ๐นบนนํ้าเดือด  คอยคนจนสํวนผสมข๎น  ใสํเนยสด  ยกลง  พักไว๎ให๎เย็น  รับประทานกับขนมปัง 

ข้อแนะนํา 
 1.  รับประทานกับขนมปังนึ่งร๎อนๆ 
 2.  ถ๎าไมํมีถุงผ๎าที่ใช๎ชงชา  กาแฟโบราณ  ชงชาใสํภาชนะแล๎วนํามากรองด๎วยผ๎าขาวบางจนหมด
กาก 
 3.  ถ๎าไมํมีหม๎อตุ๐น  ใช๎หม๎อ 2 ใบ  ที่มีขนาดใหญํกับเล็ก  ใสํน้ําในหม๎อใบใหญํ  หม๎อใบเล็กใสํ
สํวนผสมที่จะตุ๐น 



 

 4.  จะใช๎วิธีการกวน  แทนการตุ๐นก็ได๎  แตํต๎องใช๎ไฟอํอนๆ  และระวังไหม๎  ควรกวนในกระทะ
ทองเหลืองเพราะความร๎อนจะสม่ําเสมอ 
 5.  ถ๎าชอบรสเค็มปะแลํมๆ  ใสํเกลือได๎เล็กน๎อย 
 6.  ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท  แชํในตู๎เย็นชํองธรรมดา 
 7.  ควรใช๎ตะกร๎อมือในการกวนหรือคน  จะทําให๎สังขยาเน้ือเนียนไมํเป็นเม็ด 
 8.  การผสมแป้งกับน้ําตาลให๎เข๎ากันกํอนที่จะใสํของเหลว  เพื่อป้องกันไมํให๎แป้งจับตัวเป็นเม็ด  
 9.  หากเกิดข๎อผิดพลาด  สังขยาข๎นเกินไป  อาจเกิดจากการตุ๐นหรือกวนนานเกินไป  หรือตวง
สํวนผสมผิดพลาด  สามารถแก๎ไขได๎โดยเพิ่มนมข๎นจืด  หากสํวนผสมเหลวไปให๎เพิ่มไขํแดงหรือแป้ง
(ละลายน้ํา) 
 10. รสชาติความหวานปรับได๎ตามชอบ 
 11.  สังขยาที่กวนเสร็จ  เมื่อยกลงจากเตาควรคนตํออีกให๎สํวนผสมเย็น  และป้องกันการจับตัว
เป็นแผํนบริเวณผิวหน๎าของสังขยา 

5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 สังขยาข๎นพอดี  ไมํแข็งหรือเหลวไป  หอมกลิ่นชาและนม  มีความมันเงา 

สาระน่ารู้ 
 ประโยชน๑ของการด่ืมชาจะชํวยป้องกันมะเร็ง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  และลดภาวะกระดูกพรุน  
สารฟลาโวนอยด๑ในชา  ซึ่งมีคุณสมบัติคล๎ายฮอร๑โมนเอสโตรเจน  สามารถเสริมเนื้อกระดูกให๎แข็งแรง  
นักวิจัยจากไต๎หวันพบวํา  การด่ืมชาเป็นประจําทุกวันๆ ละ 2  ถ๎วย ติดตํอกัน 6 ปี ขึ้นไป  ชํวยเพิ่มความ
หนาแนํนให๎กระดูกได๎   สํวนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแหํงอิลลินอยด๑  ที่ชิคาโก  ยังพบวําการดื่มชาดําทุก
วัน  ชํวยลดปริมาณแบคทีเรียและไขํของมันโดยสารโพลีฟีนัล (polyphynols)ในใบชามีฤทธิ์ในการกําจัด
แบคทีเรียในปาก การด่ืมชาจึงชํวยดับกลิ่นปากได๎อีกด๎วย 

แหล่งข้อมูล  นิตยสาร  ครัว เลํมที่ 97  เดือนกรกฎาคม 2545  หน๎า 16 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


