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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13 เรื่องทีส่ อน เค้ กใบเตยหน้ าฝอยทอง โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเค้กใบเตยหน้าฝอยทองได้
2. ทําเค้กใบเตยหน้าฝอยทองได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์การทําเค้กใบเตยหน้าฝอยทอง
2. ขั้นตอนการทําเค้กใบเตยหน้าฝอยทอง
3. การตัดชิ้นขนม
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
ที่ร่อนแป้ ง
อ่างผสม
ตะกร้อมือ
พิมพ์เค้ก
เตาอบ
ส่ วนผสมตัวเค้ ก
แป้ งเค้ก
250
กรัม
ผงฟู
1
ช้อนโต๊ะ
เกลือป่ น
1/2
ช้อนชา
นํ้าตาลทรายส่ วนที่1 200
กรัม
ไข่แดง
6
ฟอง
นํ้ามันพืช
125
กรัม
นํ้าใบเตย
60
กรัม
กะทิ
125
กรัม
ไข่ขาว
6
ฟอง
ครี มออฟทาร์ทาร์
1/4
ช้อนชา
นํ้าตาลทรายส่ วนที่ 2 100 กรัม ฝอยทองสําหรับรองก้นถาดและแต่งหน้า 150
กรัม
4. ลาดับขั้นการสอน/ลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาตัวเค้ ก
1. ร่ อนแป้ งเค้ก ผงฟู รวมกัน ใส่ เกลือป่ น นํ้าตาลทรายส่ วนที่ 1 ผสมให้เข้ากัน
2. ผสมไข่แดง นํ้ามันพืช นํ้าใบเตย สี ผสมอาหารสี เขียว คนให้เข้ากัน
3. นําส่ วนผสมของไข่แดงเทรวมในอ่างแป้ ง คนด้วยตะกร้อมือ ให้ส่วนผสมเข้ากัน

- 363 4. ตีไข่ขาวกับครี มออฟทาร์ ทาร์ พอเป็ นฟองหยาบ ใส่ น้ าํ ตาลทรายส่ วนที่ 2 ตีต่อจนส่ วนผสม
ตั้งยอดอ่อน
5. ผสมไข่ขาวรวมกับแป้ งและไข่แดง คนผสมเบาๆ จนเข้ากันดี
6. เตรี ยมพิมพ์เค้กขนาด 2 ปอนด์ จํานวน 2 พิมพ์ รองก้นพิมพ์ดว้ ยฝอยทอง
7. เทส่ วนผสมเค้กในพิมพ์ที่เตรี ยมไว้ นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ เวลา 30-40
นาที จนเค้กสุ ก (ขณะอบรองด้วยกระดาษชื้นที่ถาด)
8. นําเค้กออกจากเตาอบ นําออกจากพิมพ์พกั ไว้ให้เย็น แต่งหน้าด้วยฝอยทองที่เหลือให้
สวยงาม
สาระน่ ารู้ เกีย่ วกับ
ใบเตย สมุนไพรใกล้ ตัวทีไ่ ม่ ควรมองข้ าม
ใบเตย พืชจําพวกหญ้า แตกเป็ นกอใหญ่ มีเหง้าและลําต้นอยูใ่ ต้ดิน มีกา้ นและใบที่โผล่ข้ ึนมา
เหนือพื้นดิน ใบออกจากลําต้น เรี ยงเวียนรอบลําต้นอย่างหนาแน่น ใบสี เขียวรู ปเรี ยวยาวประมาณ 8-10
นิ้ว ปลายใบแหลม ขอบใบเรี ยบ เมื่อขยี้ใบสดจะมีกลิ่นหอมเย็น นิยมคั้นจากใบเพื่อแต่งกลิ่นและสี เขียว
สวยงามในขนมต่างๆ มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Pandanus odorus Ridl.ใบเตยสด มีน้ าํ มันหอมระเหย รสหวาน
กลิ่นหอม และมีสีเขียว นิยมใช้แต่งสี อาหาร ขนมหวาน เป็ นสารคลอโรฟิ ลล์ช่วยลดอาการกระหายนํ้า
บํารุ งหัวใจ และช่วยทําให้สดชื่น อีกทั้งมีเกลือแร่ แคลเซี ยม และฟอสฟอรัส
เตยหอม
ชื่อพืน้ เมือง เตยหอม หวานข้าวไหม้ ปาแนะออจิง เตยหอม เป็ นที่รู้จกั กันดีสาํ หรับคน
ไทย โดยเฉพาะคนไทยสมัยก่อน เพราะเตยหอมนํามาปรุ งอาหารได้ท้ งั คาวและหวาน มีกลิ่นหอมเป็ น
พิเศษ
ลักษณะของเตยหอม ใบจะยาวเป็ นกาบขึ้นมาจากลําต้น ความยาว 1 ฟุตเศษๆ สี เขียวสดใส เตย
หอมเป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชอบขึ้นในที่แฉะๆ ขึ้นเป็ นกอๆ ลําต้นเป็ นข้อ มีรากช่วยคํ้าช่วยยึดลําต้น ต้น
แก่มีรากอากาศออกจากข้อ ใบเป็ นใบเดี่ยว ปลายใบแหลมคล้ายใบหอก ตรงกลางใบเป็ นร่ อง มีกลิ่นหอม
เย็น
การปลูก เตยหอมจะขึ้นตามชายคลอง ชายนํ้า ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อที่เจริ ญเติบโตจากตัว
แม่ เวลาปลูกควรรดนํ้าทุกวัน เมื่อปลูกใหม่ๆ ควรให้รับแสงรําไร
คุณค่ าทางสมุนไพร
แก้อ่อนเพลีย และ บํารุ งหัวใจ เวลาได้ดื่มนํ้าสมุนไพรชนิดนี้ จะมีความรู ้สึกชุ่มชื่นขึ้นมา ส่ วนที่
ใช้เป็ นยาได้แก่ ใบ รสหวานเย็นหอม บํารุ งหัวใจ ดับพิษไข้ ชูกาํ ลัง โดยใช้ใบเตยสดล้างให้สะอาด นํามา
ตําหรื อปั่ นให้ละเอียด เติมนํ้าเล็กน้อยคั้นเอาแต่น้ าํ ดื่ม อาจเติมนํ้าตาลเล็กน้อยก็ได้ ใบเตยหอมกลัน่ ด้วยไอ
นํ้าจะมีสารหอมประกอบหลายชนิด ในทางการแพทย์ช่วยลดนํ้าตาลในเลือด
ประโยชน์ ทางอาหาร

- 364 ส่ วนใหญ่จะใช้ใบ ในสมัยก่อนคนไทยหุ งข้าวด้วยหม้อดิน นิยมเอาใบเตยใส่ ลงไปด้วย โดย
นํามาล้างให้สะอาด ตัดเป็ นท่อนๆ เพื่อความหอมของข้าวที่หุง รับประทานข้าวสวยร้อนๆ กลิ่นใบเตยทํา
ให้มีความอร่ อยมากขึ้น เตยหอมยังเอาไปปรุ งรส กลิ่น อาหารประเภทอื่นได้ เช่น ผสมวุน้ ตะโก้ ขนม
หวานต่างๆ ข้าวเหนียว นํ้าเชื่อม สําหรับห่อเนื้อไก่เพื่ออบ หรื อนํามาล้างให้สะอาด หัน่ แล้วนําไปตาก
แดดให้แห้ง เอาไปคัว่ แล้วเก็บใส่ ขวดหรื อกระป๋ องทําเป็ นชาใบเตยหอมก็ได้ จะเก็บไว้ได้นานหลายเดือน
ปั จจุบนั เตยหอมยังคงเป็ นที่รู้จกั กันในทุกระดับชนชั้น สามารถนํามาเป็ นเครื่ องดื่มนํ้าใบเตย
แทนนํ้าเปล่าได้ หรื อนํานํ้าแข็งใส่ ลงไปเวลาดื่มก็อร่ อยดี แต่ไม่ใส่ น้ าํ ตาลจนหวานมาก ส่ วนใหญ่จะนํา
ใบเตยสดมาคั้นนํ้าตกแต่งสี และกลิ่นในอาหาร และใช้แทนสี เขียวได้ดี หรื อใช้รองก้นหม้อเวลานึ่งข้าว
เหนียวก็จะมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ใบสดของใบเตย นอกจากนํามาเป็ นยาและอาหารแล้วยังเป็ น
ส่ วนประกอบในการจัดดอกไม้ จัดแจกัน ตกแต่งโต๊ะอาหาร ใช้ดบั กลิ่นเหม็นอับในบ้าน ในครัว ในรถ ใน
โรงรถด้วย โดยการใช้ใบเตยสดและใบเตยตากแห้ง
คุณค่ าทางโภชนาการ
ใบเตยหอม 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่ างกาย 35 กิโลแคลอรี
ประกอบด้ วย
นํ้า
คาร์โบไฮเดรต

85.3 กรัม

โปรตีน

1.9 กรัม

ไขมัน

0.8 กรัม

กาก

5.2 กรัม

แคลเซียม

124 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส

27 มิลลิกรัม

เหล็ก

0.1 มิลลิกรัม

เบต้า-แคโรทีน

2.987 ไมโครกรัม

วิตามินบี 2

0.20 มิลลิกรัม

ไนอะซีน

1.2 มิลลิกรัม

วิตามินซี

8 มิลลิกรัม
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4.6 กรัม

