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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 เรื่องที่สอน

กลวยแขก

โดยครู อรอนงค ลําดวล

กลวยแขก
อาหารหรือขนมที่ทําจากกลวย หลายประเทศในแถบเอเซีย มีความคลายคลึงกันโดยเฉพาะกลวย
แขกหรือกลวยทอดของไทย จะพบเห็นไดทั่วไปตามรานคาบาทวิถี ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส
พมาบังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย และกัมพูชา สันนิษฐานวา กลวยแขกเปนขนมที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ตางประเทศมิใชขนมไทยแท สังเกตไดจากชื่อที่ใชเรียกคือ กลวยแขก และวิธีการปรุงเปนทอด ขนมไทยแท
ๆ แตโบราณจะไมมีการปรุงโดยวิธีการทอด มีแตปง ยาง นึ่ง เชื่อม ตม
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีการทํากลวยแขกได
2. ทํากลวยแขกได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2.รายการสอน
1. การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทํากลวยแขก
2. การทอด
3.วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง ตาชั่ง อางผสม กระทะสําหรับทอด ไมไผยาวปลายแหลม ทัพพีโปรง
กระดงหรือตะแกรงพักน้ํามัน กระดาษซับน้ํามัน
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- กล ว ยน้ํ า ว า เลื อ กกล ว ยที่ แ ก จั ด สั ง เกตได จ ากผลกล ว ยจะกลม ไม มี เ หลี่ ย ม เปลื อ กบาง
ผิวเปลือก เตงตึง มีสีเหลืองอมเขียว (สีดอกกระดังงา) ไมดิบหรือสุกเกินไป ควรฝานกลวย
เปนชิ้นตามยาวทั้งเปลือกแลวคอยลอกเปลือกออกจะฝานงายไมลื่นและไมเลอะมือ และควรใช
มีดคม ๆ เมื่อฝานแลวใสในแปงที่ผสมเสร็จแลว ไมควรฝานทิ้งไวใหโดนอากาศ จะทําใหกลวย
ดํา
- แปงขาวเจา 50 กรัม ใชถวยตวงของแหงตวงไดประมาณ ½ ถวย
- แปงมันและแปงสาลี อยางละ 25 กรัม ใชถวยตวงของแหงตวงไดประมาณ ¼ ถวย
- น้ําตาลทราย 70 กรัม ใชถวยตวงของแหงตวงไดประมาณ 1/3 ถวย
- น้ําปูนใส ใชน้ําปูนที่ไมแกเกินไป จะทําใหแปงกรอบแข็ง ใชปูนแดง 1 ชอนโตะ ละลายน้ํา 10
ถวย
- น้ํามัน สําหรับทอดใชน้ํามันปาลม

-5สวนผสมกลวยแขก
1. แปงขาวเจา
50
กรัม
2. แปงมัน
25
กรัม
2. แปงสาลี
25
กรัม
4. ผงฟู
½
ชอนชา
5. เกลือ
½
ชอนชา
6. น้ําตาลทราย
70
กรัม
7. น้ําปลา
1
ชอนโตะ
8. น้ําปูนใส
100 กรัม
9. มะพราวขูดขาว
100 กรัม
10. งาขาว งาดํา
15 – 20 กรัม
11. กลวยน้ําวา
10
ลูก
12. น้ํามันสําหรับทอด
4. ลําดับขั้นการทํา
1. รอนแปงทั้ง 3 ชนิดและผงฟูรวมกัน ใสเกลือ น้ําตาลทราย ผสมใหเขากัน ใสน้ําปลา มะพราว
ขูดขาว น้ําปูนใส งา คนใหเขากัน
2. ตั้งน้ํามันใหรอน
3. ลางกลวย ผาตามยาวลูกละ 3 – 4 ชิ้น ลอกเปลือกออก ใสลงในแปงที่ผสมไว ชุบใหทั่ว นําไป
ทอดในน้ํามันรอน
ไฟปานกลาง จนกลวยสุก และแปงเหลืองทั่วดี ยกขึ้นวางบนกระดาษซับน้ํามัน รับประทานขณะรอน ๆ
ขอแนะนะในการทํากลวยแขก
1. ควรเลือกกลวยสุกสีดอกกระดังงา (ไมดิบหรือสุกเกินไป) ถาใชสุกเกินไปทอดแลวมีลักษณะอม
น้ํามัน ถากลวยหามมากอาจจะมีรสฝาด
2. การทอด น้ํามันที่ทอดตองรอนจัด เมื่อเริ่มใสกลวยลงไปใหหรี่ไฟลง พอใสกลวยเต็มกระทะ
เรงไฟใหแรงขึ้น ใชไมยาวเขี่ยแยกกลวยไมใหติดกัน
3. น้ําปลาที่ใสในสวนผสม ไมทําใหแปงมีกลิ่นคาว แตจะทําใหแปงมีกลิ่นหอมและมีรสชาติดีขึ้น
กวาการใสเกลือเพียงอยางเดียว
4. เติมถั่วลิสงดิบลงในแปงชุบกลวยทอดจะชวยเพิ่มรสชาติและความมันในการรับประทานกลวย
แขก
5. เกณฑในการประเมินผล
แปงกรอบ มีรสหวาน เค็ม กลวยสุกไมมีรสฝาด ไมอมน้ํามัน หอมกลิ่นงา แปงติดกลวยทั่วไมหนา
หรือบางเกินไป เมื่อทอดแลวชิ้นกลวยมีสีเหลืองทอง
สาระนารู
กลวยน้ําวา มีคุณคาทางอาหารสูง กลวย 100 กรัม ใหพลังงาน 100 แคลอรี มีวิตามินเอและซีมี
โปรตีนใกลเคียงกับน้ํานมแม เหมาะที่ใชเปนอาหารเสริมใหทารกตั้งแตวัย 3 เดือนขึ้นไป เพราะกลวยสุก
ยอยงายและมีคารโบไฮเดรตที่เหมาะกับทารก กลวยยังมีโปแตสเซียมและโซเดียม ซึ่งชวยรักษาสมดุลของ
ของเหลวในรางกายซึ่งจะกําหนดสมดุลในการเคลื่อนไหวอีกทอดหนึ่ง

-6กลวยเปนยาที่นิยมใชกับโรคกระเพาะ โรคลําไส ทั้งกลวยดิบและกลวยสุกไดนํามาใชแกอาการ
ผิดปกติของทางเดินอาหาร เชน กลวยหักมุก หรือกลวยน้ําวาดิบ นํามาหั่นชิ้นบาง ๆ ตากใหแหง บดเปนยา
ผสมน้ําผึ้ง ใชกินแกอาการโรคกระเพาะได หรือกินกลวยน้ําวาสุกกอนอาหาร 1 ชั่วโมง จะชวยรักษา
กระเพาะอาหารและลดแกสในกระเพาะได สวนอาการทองผูก ตองเลือกกินกลวยสุกเหลืองทั้งผล เพราะวา
กลวยสุกมีสารเพคติน (PACTIN) ซึ่งจะชวยกระตุนการทํางานของลําไส ถากินกลวยที่ยังไมสุกทั่วผล ยังมี
บางสวนเขียวอยูจะมีรสฝาดจากสารแทนนินในกลวยอยูมาก จะทําใหทองผูก

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2 เรื่องที่สอน

ขนมถวยจีน

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ขนมถวยจีน
ขนมถวยจีน เปนขนมของคนจีนซึ่งปจจุบันไมไดมีจําหนายแพรหลายทั่วไป ที่เห็นยังมีจําหนายอยู
แถวเยาวราช สําเพ็ง บางลําพู ตลาดทาน้ํานนทบุรี
ขนมถวยจีนมีลักษณะเปนถวยขึ้นอยูกับขนาดมีทั้งขนาดใหญเทาถวยแบง (โตะจีน) และขนาดเล็กเทา
ถวยตะไล มีสีเขียว หอมกลิ่นใบเตย ไมมีรสหวาน บางรานจะทําหนาบุมเหมือนขนมน้ําดอกไม บางรานก็
ไมบุม ความอรอยของขนมถวยจีนอยูที่น้ําตาลเคี่ยว ตองเคี่ยวใหขนและมีกลิ่นหอมของน้ําตาล งาคั่วมีความ
หอมตัวแปงนุมเหนียวหอมใบเตย
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําขนมถวยจีนได
2. ทําขนมถวยจีนได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมสวนผสมขนมถวยจีน
2. ขั้นตอนการผสมแปง และการนึ่ง
3. การเตรียมสวนผสมของน้ําเชื่อม
4. ขั้นตอนการทําน้ําเชื่อม
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง อางผสม ผาขาวบาง ลังถึง หมอ ทัพพี
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- แปงขาวเจา ใชแปงขาวเจาแหง เลือกซื้อแปงใหม เปนผงละเอียด ไมมีกลิ่นอับ ในสูตรใชแปง
ตราชางสามเศียร

