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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 9 เรื่องที่สอน

ขาวตมมัด

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ขาวตมมัด
ขาวตมมัด หรือขาวตมผัด เปนขนมไทยที่มีความผสมผสานของสวนผสมที่ลงตัวจากความเหนียว
ของขาวเหนียว ความนุมหวานของกลวยน้ําวา และความมันหอมของกะทิและถั่วดํา รสชาติหวานเค็มกลม
กลอมใชความประนีตและความอดทนในการหอดวยใบตอง เพื่อคงเอกลักษณของขนมไว
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําขาวตมมัดได
2. ทําขาวตมมัดได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมใบตอง
2. การเตรียมสวนผสมและวิธีการผัดขาว
3. การหอ
4. การนึ่ง
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ใบตองฉีกขนาดกวาง 4 นิ้ว และขนาด 6 นิ้ว อยางละประมาณ 50 – 60 ใบ เชือกปอ
ปานหรือตอกสําหรับมัด ถวยตวง ชอนตวง ตาชั่ง กระทะทอง พายไม ลังถึง มีด
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- ขาวเหนียว ใชขาวเหนียวเขี้ยวงู มีลักษณะเม็ดเรียวยาว ควรเลือกใชขาวเกา แชน้ําไว 3 ชั่วโมง
กอนนําไปผัดกับกะทิ
- กลวยน้ําวา ถาชอบไสกลวยนิ่มหวาน เลือกใชกลวยน้ําวาสุกจัด ถาชอบไสกลวยแข็งนุม เลือก
ใชกลวยน้ําวาไมสุกมาก เปลือกมีสีดอกกระดังงา (เหลืองอมเขียว) แตที่สําคัญตองเลือกกลวยที่แกจัด คือ
ผลอวน ๆ กลมตึง ไมมีเหลี่ยม ไสขาว จะรสหวานกวาไสเหลือง
- ถั่วดํา เลือกถั่วดําใหม เม็ดใหญ ลางใหสะอาด แชน้ําคางคืนไวหรือแชอยางนอย 3 ชั่วโมง
จะไดตมสุกงาย ขณะตมใสเกลือปนลงไปเล็กนอย เพื่อใหถั่วดําสุกนุมมีรสเค็มปะแลม ๆ ถั่วดําที่ตมสุกไดที่
เม็ดถั่วจะแตกปริเล็กนอย เนื้อนุมฟู เมื่อตมสุกแลว เทใสกระชอนลางใหสะอาด พักไวใหสะเด็ดน้ํา ถั่วดํา
ตมสุก 200 กรัม เตรียมไดจากถั่วดําดิบ 100 กรัม
- หัวกะทิ ใชมะพราวสดใหม ไมมีกลิ่นหืน กลิ่นเปรี้ยวจากการแชน้ําทิ้งไว เลือกใชมะพราวแก
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ถวย
- เกลือ เลือกใชเกลือสมุทร จะมีรสเค็มกลมกลอม ไมขม
- ใบตอง ประมาณ 1 – 1 ½ กิโลกรัม เลือกใชใบที่ไมออนหรือแกเกินไป เช็ดนวลใบตองออก
ดว ยผ า แหงสะอาด แลวใช ผาชุบน้ํา หมาด ๆ เช็ด ทํา ความสะอาดอี กครั้ง ฉี กใบตองตามขนาดที่ ต องการ
ตัดสวนแข็งที่หัวทิ้ง เจียนมุมทิ้งเล็กนอยใหเปนรูป
ขนาดใหญ ใชเปนใบนอก ขนาดเล็กใชเปน
ใบใน ควรเตรียมไวลวงหนา 1 – 2 วัน ใบตองจะไดนิ่ม หองายไมแตก
สวนผสมขาวตมมัด
1. ขาวเหนียว
500 กรัม
2. หัวกะทิ
2
ถวย
3. น้ําตาลทราย
250 กรัม
4. เกลือปน
1 ½ ชอนโตะ
5. ถั่วดําตมสุก
200 กรัม
6. กลวยน้ําวาประมาณ 10 – 12 ผล
4. ลําดับขั้นการทํา
ขั้นตอนการทําขาวตมมัด
1. ลางขาวเหนียว ขัดเบา ๆ 2 – 3 ครั้ง แชน้ําทิ้งไว 3 ชั่วโมง ลางน้ําสะอาดสงขึ้นใสกระชอน
พักไวใหสะเด็ดน้ํา
2. ใสหัวกะทิลงในกะทะทอง นําไปตั้งไฟ คอยคนพอกะทิเริ่มเดือด ใสเกลือ และน้ําตาลทราย
3. เมื่อน้ําตาลละลายหมดแลวและกะทิเดือดพลาน ใสขาวเหนียวลงไป คนเร็ว ๆ กวนจนกะทิแหง
เสมอขาวเหนียว ยกลงจากเตา
4. ปอกกลวย ผาครึ่งลูก หรือแบงเปน 3 สวน ตามยาวลูก
5. วางใบตองซอนกันสลับหัวทาย ใสขาวเหนียวบนใบตอง วางกลวยบนขาวเหนียว ใสขาวเหนียว
ทับกลวยอีกครั้ง โรยถั่วดํา หอใหแนนจับปลายใหเปนมุมทั้ง 2 ดาน
6. นําขาวตมมัด 2 กลีบมาประกบกัน มัดดวยเชือกหรือตอก 2 เปราะที่หัวทาย
7. ตั้งน้ําใหเดือด เรียงขาวตมใหเต็มลังถึง นึ่งประมาณ 1 ½ ชั่วโมง
ขอแนะนํา
1. จะใชขาวเหนียวลางน้ําไมตองแชก็ได แตตองผัดขาวเหนียวกับกะทิกอน จึงใสน้ําตาล และตอง
นึ่งนานขึ้น
2. ถาใชตอกมัด ตองแชน้ําใหนิ่มกอนใช
3. การเรียงขนมที่จะนึ่ง ใหเรียงตะแคงดานขางขึ้น โดยนําดานที่เปนสันทบอยูดานลาง เพื่อไมให
กะทิไหลซึมออก
5. เกณฑการประเมินผล
เนื้อขาวเหนียวใส ขึ้นเงา เหนียวนุม ไมแฉะ ไมเปนไต มีรสเค็มหวานมัน กลวยสุกมีรสหวาน
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ใบตองที่ใชหอขนม มักใชใบตองกลวยตานี หรือใบตองกลวยน้ําวา ใบตองกลวยตานีจะมีความนุม
เหนียว ไมเปราะหรือฉีกขาดงาย มีความหนาพอเหมาะและมีสีเขียวเขม ใบตองกลวยน้ําวา มีความหนานอย
กวาใบตองตานี เปราะบาง มีสีเขียวออน ควรเลือกใบตองไมออนหรือแกไป ถาแกใบตองจะกรอบฉีกขาด
งาย การตัดใบตองควรตัดตอนเชาเวลาสาย เพื่อรอใหน้ําคางที่เกาะบนใบตองแหง หรือตอนเย็นพอใหใบตอง
เริ่มฟนจากแดดในตอนกลางวัน ใบตองจะไมเหี่ยว

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 10 เรื่องที่สอน

ขนมกลวยยาง โดยครู อรอนงค ลําดวล

ขนมกลวยยาง
กลวยเปนตนไมที่ใชประโยชนไดทุกสวน ทั้งใบไวหอขนม ทํางานศิลปะตาง ๆ ดอกหรือปลีกลวย
ใชทําอาหาร ตนหรือหยวกกลวยใชทําอาหารหรือของเลน ผลกลวยใชไดทั้งผลดิบทํากลวยฉาบ กลวยทอด
ผลสุกหรือผลงอม ใชทําขนมกลวย
ขนมกลวยยาง ใชสวนผสมเหมือนขนมกลวย เปลี่ยนจากการนึ่งมาเปนการยาง ทําใหขนมมีลักษณะ
เหนียว แหง หอมกลิ่นของใบตองที่หอและกลิ่นของการยาง
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีการทําขนมกลวยยางได
2. ทําขนมกลวยยางได
2. รายการสอน
1. การเตรียมสวนผสมขนมกลวยยาง
2. ขั้นตอนการทําขนมกลวยยาง
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ อางผสม เครื่องปนน้ําผลไม กระทะไฟฟา ถวยตวง ชอนตวง ใบตอง ไมกลัด
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- กลวยน้ําวา ควรใชกลวยแกจัด ลูกกลมไมมีเหลี่ยม สุกหรือสุกงอมก็ได จะมีรสหวาน กลวย
150 กรัม ตวงได ¾ ถวย กลวยหอม 100 กรัม ประมาณ 1 ผล หรือ ½ ถวย
- หัวกะทิ ใชมะพราว 200 กรัม คั้นเปนน้ํากะทิประมาณ 120 กรัม หรือ ½ ถวย
- แปงขาวเจา 50 กรัม ประมาณ ½ ถวย
- แปงมัน 25 กรัม ประมาณ ¼ ถวย
- น้ําตาล 100 กรัม ประมาณ ½ ถวย

