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 5.  หอมแดงหั่น  1 ชอนโตะ 6.  น้ํามะขามเปยก 3       ชอนโตะ 
 7.  เกลือปน  3 – 4 ชอนชา  8.  น้ําตาลปบ  3 – 4            ชอนโตะ 
 9.  น้ําตาลทราย  1 ชอนโตะ 10. ใบมะกรูด  4 – 5  ใบ 
 11. หอมแดงซอย 7 หัว  12. พริกชี้ฟาเหลือง  แดง  เขียว  หั่นทอน  6  เม็ด 
 13. ผักสดที่ใชรับประทาน  เชน  แตงกวา  ถ่ัวพู  ผักชี  ตนหอม  ขมิ้นขาว 
 14. ปลาดุกยางแกะเฉพาะเนื้อสับละเอียด  1  ตัว 15. น้ํามันสําหรับทอด 
4.  วิธีทําหลนทูนา 
 1.  โขลกพริกไทยเม็ด  รากผักชี  หอมแดงหั่น  รวมกันใหละเอียด 
 2.  แบงหัวกะทิออก  ¼  ถวย  ที่เหลือนําไปตั้งไฟพอเดือด  ใสสวนผสมที่โขลกไวในขอ 1  ลงตม 
เมื่อกล่ินหอมใสเฉพาะเนื้อปลาทูนา  ตามดวยใบมะกรูด 
 3.  ปรุงรสดวยน้ําตาล  น้ํามะขามเปยก  เกลือ  ใหรสออกหวาน  เค็ม  เปรี้ยว  ใสพริกชี้ฟา  หอมแดง
ซอย  หัวกะทิ  พอเดือดยกลง  รับประทานกับผักสด  ปลาดุกฟู 
วิธีทําปลาดุกฟู 
 ตั้งน้ํามันใหรอนจัด  โรยเนื้อปลาดุกยางลงทอดพอเหลือง  ตะลอมใหเปนแพ  ตักขึ้นวางลงบน
กระดาษซับน้ํามัน 
ขอแนะนําในการทํา 
 1.  ควรโขลกพริกไทยเม็ดใหละเอียดกอนจึงใสรากผักชี   ตามดวยหอมแดงหั่น 
 2.  พริกชี้ฟาเขียว  แดง  เหลือง  หั่นทอนขนาด  ½ นิ้ว  ถาชอบเผ็ด  โรยพริกขี้หนูเพิ่มได 
 3.  ขณะที่นํากะทิตั้งไฟ  คอยคนอยาใหกะทิแตกมันเปนลูก (มีลักษณะจับเปนเม็ดกะทิเล็ก ๆ )               
ใชไฟปานกลาง  ไมควรเคี่ยวกะทิจนแตกมัน  จะทําใหเสียรสชาติของความหวานจากกะทิ 
 4.  ถาชอบกลิ่นตะไครใชตะไครทุบหั่นเปนทอน  ใชแทนรากผักชกีระเทียมพริกไทยโขลก 
5.  เกณฑในการประเมินผล 
 หลนทูนา  มีรสชาติเปรี้ยว  เค็มหวาน  กลมกลอมทั้ง  3  รส  มีลักษณะขนกะทิ  ไมแตกมัน                  
หอมกลิ่นรากผักชีกระเทียมพริกไทย   

 แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่   6     เรื่องที่สอน       แปงจี่จีนไสเผือก  โดยครู อรอนงค ลําดวล 

 
ขนมจี่จีนไสเผอืก 

 ขนมจี่จีน  เปนขนมของคนจีน  มีลักษณะเปนกอนแปงกลมแบนมีไสเผือก  แปงมีความเหนียวนุม
คลายแปงขนมปง  แตไมขึ้นฟูเทาแปงขนมปง  มีรสชาติหวานเค็ม  หอมกลิ่นเผือก 
1.  จุดประสงคการสอน 
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 1.  บอกสวนผสมและวิธีทําขนมจี่จีนไสเผือกได 
 2.  ทําขนมจี่จีนไสเผือกได 
 3.  นําไปประกอบอาชีพหรือนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2.  รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อและการเตรียมสวนผสมขนมจี่จีนไสเผือก 
 2.  ขั้นตอนการทําแปงและขั้นตอนการทําไสเผือก 
 3.  ขั้นตอนการทํารูปรางและการยาง 
3.  วัสดุอุปกรณ  หนังสือ  และสิ่งท่ีตองเตรียม 
 อุปกรณ  ถวยตวง  ชอนตวง  ตาชั่ง  อางผสม  ที่รอนแปง  หรือกระทะกวนไส  เตาไฟฟา หรือกระทะ
เทฟลอนสําหรับจี่ขนม  ทัพพี 
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม 

-  แปงสาลีอเนกประสงค  หรือแปงหมี่  คือแปงสาลีที่มีโปรตีนปานกลาง  มีความเหนียวนุม
มากกวาแปงเคก  แตนอยกวาแปงขนมปง  เหมาะที่จะใชกับขนมที่ไมตองการความเหนียวหรือ
นิ่มเกินไป  เชน  คุกกี้  พาย  ขนมเปยะ  มีหลายยี่หอ  เชน  แปงตราวาว  แปงตรากบ  แปงตรา
ลูกศร  เวลาซื้ออานฉลากบนถุง  จะเขียนไววา  “แปงสาลีอเนกประสงค” 

- ยีสต  มีหอเล็ก ๆ ประมาณหอละ  12  กรัม  มีประมาณ  1 ½  ชอนโตะ  หอใหญมีขนาด  400 – 
500  กรัม  เมื่อเปดหอแลว  ควรเก็บไวในตูเย็น  มีอายุการเก็บประมาณ  3 – 6  เดือน 

- มันเทศนึ่ง  ควรเลือกมันหัวใหญ  เนื้อมันนุม  ไมมีเสี้ยน  หรือเสนมาก  นึ่งสุกรอน ๆ บดพรอม
น้ําตาล  เนื้อจะเละดีไมแข็ง 

- น้ํามันพืช  ใชน้ํามันรําขาว  หรือน้ํามันถ่ัวเหลืองก็ได  ถาไมมีใชเนยสดหรือมาการีนละลายแทน
ได 

- เผือก  เลือกเผือกหอมหัวใหญ  ขั้วสดไมเหี่ยว  มีน้ําหนัก 
- กะทิ  ใชกะทิกลองหรือกะทิสด  ประมาณ  120  กรัม  โดยใชมะพราว  300  กรัม 

 
สวนผสมแปง   
 1.  แปงสาลีอเนกประสงค 300 กรัม 2.  ผงฟู   1 ชอนชา 
 3.  ยีสต    1 ชอนชา 4.  มันเทศนึ่ง  100 กรัม 
 5.  น้ําตาลทราย   30 กรัม 6.  เกลือปน  1 ชอนชา 
 7.  น้ํามันพืช   50 กรัม 8.  น้ํา  100 – 120 กรัม 
สวนผสมไสเผือก 
 1.  เผือกนึ่งสุก   500 กรัม 2.  น้ําตาลทราย  200 กรัม 
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 3.  เกลือ    ¼ ชอนชา 4.  กะทิ    ¾   ถวย 
 5.  น้ํามันพืช   ¼ ถวย 6.  เนยสด  2 ชอนโตะ 
วิธีการทําตัวแปง 
 1.  รอนแปงกับผงฟู  ใสยีสต  ผสมใหเขากัน 
 2.  ผสมมันกับน้ําตาล  นวดใหน้ําตาลละลาย  มันเทศละเอียด  ใสแปง  น้ํามัน  เกลือ  น้ํา  นวดใหแปง
เนียน  พักไว  5 – 10  นาท ี
 3.  ช่ังแปงเปนกอน ๆ ละ 40  กรัม  แผแปงใหเปนแผน  นํามาหุมไสเผือกใหมิด  กดใหแบน 

4.  นําแปงไปจี่บนกระทะที่มีเนยหรือน้ํามันเล็กนอย  กลับแปงไปมาจนสุกเหลืองทั้ง  2  ดาน 
วิธีการทําไส 

ผสมทุกอยางรวมกัน  กวนจนรอน  ทิ้งไวใหเย็น  นําไปชั่งกอนละประมาณ  30 – 40  กรัม 
ขอแนะนํา 
 1.  ใชมันเทศนึ่งรอน ๆ ผสมกับน้ําตาล  ใชทัพพีบดมันเทศ  เนื้อจะละเอียด  ถาทิ้งไวใหมันเทศเย็นจะ
บดยาก  เนื้อมันจะแหงแข็ง 
 2.  แปงที่นวดไดมีลักษณะไมนิ่มเหลวหรือแข็งไป 
 3.  ไสมีลักษณะเชนเดียวกับแปงไมแหงแข็งไป  ควรบดเผือกขณะรอน  เนื้อจะเนียนไมเปนกอนเปน
ไต 
 4.  เผือก  มัน  ควรบดขณะรอน ๆ 
 5.  การใสน้ําลงในสวนผสมแปง  ตองใสทีละนอย  อยาใหแฉะไป  เพราะบางครั้งมันเทศจะแหงหรือ
จะมีความชื้นสูง  จะมีผลตอการใสน้ํา 
 6.  การจี่แปง  ควรใชไฟออน  หมั่นกลับแปงไปมา 
 7.  ใชถ่ัวกวน  ถ่ัวเขียวกวน  ถ่ัวดํากวน  ทําไสได 
 8.  สวนนี้ทําไดประมาณ  15  ลูก   ขนาดลูกละประมาณ  70 – 80  กรัม 
5.  เกณฑการประเมินผล 
 แปงนุมเหนียวฟูเล็กนอย  ไสมีรสหวาน  เค็ม  หอมกล่ินกะทิและเนย  ไสไมแข็งเปนกอน  หรือเหลว
นิ่มเกินไป 

สาระนารู 
 ผงฟู  แยกตามชนิดของกรดที่นํามาผสมออกไดเปน  2  ชนิดคือ 

-  ผงฟูกําลังหนึ่ง  หรือผงฟูที่เกิดปฏิกิริยาเร็ว  ประกอบดวย  เบคกิ้งโซดากับกรดทารทารริคหรือ 
เกลือฟอสเฟต  ผงฟูชนิดนี้จะผลิตแกสคารบอนไดออกไซดทันที  ในขณะที่สวนผสมถูกผสม  และจะผลิต
ออกมาอยางรวดเร็วในระหวางที่รอการอบ  ถาใชผงฟูประเภทนี้  ตองผสมอยางรวดเร็ว  และรีบนําเขาอบทันที 
หลังจากผสมเสร็จ 

-  ผงฟูกําลังสอง  หรือผงฟูที่ใหปฏิกิริยาชา  ประกอบดวย  เบคกิ้งโซดากับกรด  2  ชนิด  หรือ 
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มากกวา    กรดชนิดหนึ่งจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเร็วไดแก  แคลเซียมแอซิดฟอสเฟต  โดยจะผลิตแกสออกมาใน
ขณะที่สวนผสมถูกผสม  สวนกรดอีกชนิดหนึ่งจะเกิดปฏิกิริยาชา  ไดแก  โซเดียมไพโรฟอสเฟต  หรือโซเดียม 
อลูมิเนียมซับเฟต  กรดตัวหลังจะผลิตแกสออกมาในขณะที่ผลิตภัณฑ (ขนม) ไดรับความรอนจากเตาอบ 
 ผงฟูที่เปดใชแลว  ควรปดฝาใหสนิทและเก็บไวในที่แหง  ถาเก็บรักษาไมดี  ผงฟูอาจเสื่อมคุณภาพได 
วิธีทดสอบวาผงฟูเสื่อมคุณภาพหรือไมทําไดโดย  ตักผงฟู  1  ชอนชา  ใสลงในน้ํารอน  ถามีฟองอากาศปุด
ขึ้นมาอยางรวดเร็วแลวฟองคอย ๆ หมดไป  แสดงวาผงฟูยังมีคุณภาพดี  ถาเกิดฟองชา  นอย  แสดงวาผงฟู
เสื่อมคุณภาพ  ไมควรใช 
  

 แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่   7     เรื่องที่สอน        โจกงาดํา  (จิ้นหมาหว)ู     โดยครู อรอนงค ลําดวล 

 
โจกงาดํา  (จ้ินหมาหวู) 

 โจกงาดํา  หรือจิ้นหมาหวู  เปนของหวานที่คนจีนกวางตุงนิยมรับประทาน  มักจะทําขายคูกับโจกถ่ัว
แดงหรือหงเตาโจก 
1.  จุดประสงคการสอน 
 1.  บอกสวนผสมและวิธีทําโจกงาดําได 
 2.  ทําโจกงาดําได 
 3.  นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได 
2.  รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อสวนผสม 
 2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทําโจกงาดํา 
3.  วัสดุอุปกรณ  หนังสือ  และสิ่งท่ีตองเตรียม 
 อุปกรณ  ตาชั่ง  ถวยตวง  ชอนตวง  เครื่องปนน้ําผลไมชนิดโถปนแหง  หมอ  ทัพพี 
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม 

-  งาดํา  ลางใหสะอาด  สงใหสะเด็ดน้ํา  คั่วไฟออน ๆ จนเมล็ดงาสุกพอง  นําไปบดใหละเอียด              
มาก ๆมีลักษณะเนื้อเนียน  มีน้ํามันงาออกมา 

-  น้ําตาลทราย  ใชน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายไมฟอกสีก็ได  ความหวานลดหรือเพิ่มไดตาม 
ชอบ  ( 100 กรัม  ตวงไดประมาณ  1/2  ถวย ) 

-  นมสด  เลือกใชนมสดพาสเจอรไรซหรือนมสดยูเอชที  จะใหประโยชนมากกวาใชนมขนจืด   
นม  1  ถวยประมาณ  240  กรัม 

-  น้ํา  ใชน้ําสะอาด  น้ํา  1  ถวย  ช่ังน้ําหนักไดประมาณ  240  กรัม 


