-21สาระนารู
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

-22- มะพราวทึนทึก ขูดเปนเสนเล็ก ๆ หรือขูดฝอยก็ได
สวนผสมขนมกลวยยาง
1. กลวยน้ําวา
150 กรัม
2. กลวยหอม
100 กรัม
3. หัวกะทิขน ๆ
120 กรัม
4. แปงขาวเจา
50
กรัม
5. แปงมัน
25
กรัม
6. น้ําตาลทราย
100 กรัม
7. มะพราวทึนทึกขูดเสน 75
กรัม
8. เกลือ
½ - ¾ ชอนชา
9. ใบตอง
4. ลําดับขั้นการทํา
วิธีทําขนมกลวยยาง
1. นํากลวยน้ําวาและกลวยหอมมาปนกับกะทิดวยเครื่องปนน้ําผลไม
2. ผสมแปงมัน แปงขาวเจา น้ําตาลทราย เกลือ ในอางผสม เคลาใหเขากัน ใสกลวยที่ปนไว
มะพราวทึนทึกขูด คนใหเขากัน
3. ตักขนมกลวยที่ผสมไว หยอดลงบนเตายางขนาดพอคํา จี่ใหเหลืองทั้งสองดาน หรือจะหยอด
บนใบตอง หอแบบขนมจากกลัดดวยไมกลัด นําไปปงดวยไฟออนประมาณ 20 – 25 นาที จนสุกแหง
ขอแนะนํา
1. ใชกลวยน้ําวาสุกงอม จะมีรสหวาน
2. กลวยหอมชวยใหมีกลิ่นหอม แตถาใสมากจะมีรสเปรี้ยวของกลวยหอม
5. เกณฑในการประเมินผล
ขนมจะเหนียวนุม รสหวานมัน มีกลิ่นกลวยและหอมกลิ่นใบตองยาง
สาระนารู
กลวยน้ําวา เปนพืชลมลุก ใบเดี่ยว กาบใบหุมซอน ๆ กัน มองดูเหมือนลําตน ดอกออกเปนชอ
เรียกวาปลีหรือหัวปลี ผลมีขนาดใหญ เรียงติดกันเปนแผงเรียกวาหวี เมื่อซอนกันหลาย ๆ หวีเรียกวาเครือ
ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีเหลือง
กลวยสุก มีฤทธิ์เปนยาระบายออน ๆ เนื่องจากในกลวยสุกมีสารเพคตินมาก จะชวยเพิ่มกากอาหาร
และชวยหลอลื่นใหการขับถายสะดวกขึ้น ในกลวยมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย เชน คารโบไฮเดรต
วิตามินบี 1 บี 2 ไนอะซีน วิตามินซี โปแตสเซียม แคลเซียม
กลวยหาม ใชปองกันและรักษาโรคกระเพาะได ผลจากการวิจัยในสัตวทดลองพบวา ผลกลวยดิบ
ถึงหาม มีสารไปกระตุนเซลลเยื่อบุกระเพาะใหหลั่งสารมิวซินออกมาเคลือบกระเพาะไว และยังพบวาใน
กลวยดิบมีสารซิโตชินโดไซด ซึ่งมีฤทธิ์ตานแผลในกระเพาะอีกดวย
กลวยดิบ ใชแกทองเสียเนื่องจากในผลดิบจะมีสารแทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมาน ชวยรักษาโรค
ทองรวงชนิดที่ไมรุนแรงและไมไดเกิดจากการติดเชื้อ

-23วิธีทําผงกลวยดิบ ใชผลดิบถึงหาม หั่นเปนแวนบาง ๆ ตากใหแหง บดเปนผง
- ใชผงกลวยดิบครั้งละครึ่งถึงหนึ่งผล ชงน้ํารอนดื่ม จะชวยลดอาการทองเสีย
- ใชผงกลวยดิบถึงหาม 1 – 2 ชอนโตะ ผสมน้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ ใหเขากัน ใชรับประทานกอน
อาหารและกอนนอน ใชรักษาโรคกระเพาะ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 11 เรื่องที่สอน

ทองมวน

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ทองมวน
ทองม ว น เป น ขนมที่ มี ม าแต โ บราณ บทพระราชนิ พ นธ ก าพย เ ห ช มเครื่ อ งคาว-หวาน
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระราชนิพนธถึงขนมทองมวน ไวคูกับขนมทองหยอดดังนี้
ทองหยอดทอดสนิท ทองมวนมิดคิดความหลัง
สองปสองปดบัง
แตลําพังสองตอสอง
ในปจจุบันก็ยังเปนขนมที่คนสวนใหญรูจักและนิยมรับประทานกัน ดวยเปนเพราะวามีรสชาติอรอย
หอม กรอบ สามารถเก็ บ ไว ไ ด น าน ในบางจัง หวัด เชน กาญจนบุรี เพชรบุ รี ผลิ ต เป น สิ น คา โอทอป
จําหนายใหแกนักทองเที่ยว
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีการทําทองมวนได
2. ทําทองมวนได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมและการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทําทองมวน
2. ขั้นตอนการผสมแปง
3. การปง
4. การมวน
3. วัสดุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง ตาชั่ง พิมพทองมวน อางผสม ไมมวน ถุงมือผา ชอนตักหยอด
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- แปงมัน ใชแปงมันอยางดี เนื้อขาวเนียนละเอียด นําไปอบควันเทียนไว 1 คืน แปง 500 กรัม ตวง
ไดประมาณ 5 ถวย
- หัวกะทิ ใชหัวกะทิขน ๆ โดยใชมะพราว 600 – 700 กรัม ใสน้ํานอย ๆ คั้นใหไดน้ํากะทิประมาณ ½
กิโลกรัม หรือ 2 – 2 1/4 ถวย

