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ขาวผัดเห็ดทรงเครือ่ งและขนมผกากรองประยุกต
แนวคิดและความสําคัญ
ขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง เปนเมนูขาวที่เรานํามาผัดรวมกับเครื่องปรุงตางๆ พรอมผลไมตระกูล
เบอรี่ลูกเล็กแสนอรอยของจีนนั่นก็คือ “เม็ดเก*ากี้” โดยขาวผัดเห็ดทรงเครื่องจะไดความหอมของเห็ด
3 ชนิดและยังไดความหอมของเม็ดเก*ากี้อีกดวย นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณคาสารอาหารที่มีประโยชน2ตอ
รางกายลงไปเพิ่มอีกคือเติมผักหลากสีลงไปดวย เชน บล็อกโคลี่ ขาวโพดออน แครอท เปนตน
ซึ่งเปนอีกหนึ่งเมนูที่เปลี่ยนขาวผัดแบบเดิมๆ ที่รับประทานอยูเปนประจําใหมีความแปลกใหมและ
มีรสชาติที่อรอยยิ่งขึ้นขึ้น
ขนมผกากรองนี้ เกิดจากความตั้งใจของครอบครัววรรณพิรุณ เพื่อเปนขนมสําหรับทําบุญ
ทําถวายพระ ใสบาตร ผกากรอง เปนขนมไทยสมัยใหม สวนผสมคลายอาลัวสด คือ แป8งสาลีชนิดเบา
น้ําตาล และกะทิอบควันเทียน เผยแพรชื่อขนมผกากรองครั้งแรกในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เหตุผล
ที่ตั้งชื่อวา “ผกากรอง” เนื่องจากลักษณะของขนมมีสีสันสดใส กลีบบางซอนและละเอียดคลายกับ
ดอกผกากรอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน2
2. เพื่อพัฒนาขบวนการคิดและปรับปรุงสูตร สามารถนําความรูไปประยุกต2ใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. เพื่อพัฒนาทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติจริงและบูรณาการ การเรียนการสอนใหเขากับ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
4. ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพและเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว
ความเป#นมาของอาหารและขนมไทย
ขาวผัด เปนอาหารจานเดียวแบบพื้นฐานของเอเชีย เปนการนําขาวสวยลงไปผัดคลุกกับ
ซอส หรือน้ําพริก หรือเครื่องปรุงรสตางๆ เพื่อใหไดรสชาติ เชน ซอสมะเขือเทศ, ซอสพริก, ซีอิ๊วดํา
หรือซอสถั่วเหลือง และมีการใสเนื้อสัตว2ชนิดตางๆ ลงไป เชน หมู, ไก, ปลาหมึก, ปู และกุง เปนตน
โดยเรียกชื่อขาวผัดชนิดนั้น ๆ ตามชื่อเนื้อสัตว2ที่ใสลงไปและเชนเดียวกันกับขาวผัดเห็ดทรงเครื่องก็มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเติมเนื้อสัตว2ลงไปก็เปลี่ยนเปนไมใสเนื้อสัตว2แตใสจําพวกเห็ดตางๆ
และผักสดหลากสีนานาชนิด อีกทั้งยังมีการประยุกต2นําเม็ดเก*ากี้ที่เปนผลไมตระกูลเบอรี่เม็ดของจีน
มาเปนสวนประกอบเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหารและคุณประโยชน2ใหกับผูรับประทานเพิ่มมากขึ้น
ขนมผกากรองประยุกต2 จัดไดวาเปนขนมไทยอีกหนึ่งชนิดที่พึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 29
สิงหาคม 2557 ชื่อขนมผกากรองนี้ เกิดจากความตั้งใจของครอบครัววรรณพิรุณ เพื่อเปนขนม
สําหรับทําบุญ ทําถวายพระ ใสบาตร
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ผกากรอง เปนขนมไทยสมัยใหม สวนผสมคลายอาลัวสด คือ แป8งสาลีชนิดเบา น้ําตาล และ
กะทิอบควันเทียน เหตุผลที่ตั้งชื่อวา “ผกากรอง” เนื่องจากลักษณะของขนมมีสีสันสดใส กลีบบาง
ซอนและละเอียดคลายกับดอกผกากรอง
คุณค&าของอาหารและเครื่องสมุนไพร
1. ขาวไรซ2เบอรี : ขาวไรซ2เบอร2รี เปนขาวที่มีสารอาหารสูงและมีประโยชน2สูง จะชวยบํารุง
2. ระบบประสาท ระบบการมองเห็น นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางระบบหมุนเวียนโลหิต
และชะลอความแกอีกดวย
3. ในหญิงตั้งครรภ2 : ขาวไรซ2เบอรีจะมีสารโฟเลต ซึ่งจะสามารถป8องกันโรคปากแหวง
4. เพดานโหว ในขาวไรซ2เบอร2รียังมีน้ําตาลต่ําชวยใหสตรีมีครรภ2สามารถคุมน้ําหนักไดดีขึ้น
และมีธาตุเหล็กสูงซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับสตรีมีครรภ2
5. ผูปJวยโรคเบาหวานและโรคอวน
6. ขาวไรซ2เบอรี เปนขาวที่มีน้ําตาลต่ํากวาขาวทั่วไป หากผูปJวยโรคเบาหวานและโรคอวน
รับประทานแทนขาวทั่วไปอยูเปนประจํา จะชวยใหสามารถควบคุมปริมาณน้ําตาลและน้ําหนักไดดี
ยิ่งขึ้น
7. ผูที่เปนโรคโลหิตจาง
8. ขาวไรซ2เบอรี เปนขาวที่มีธาตุเหล็กสูง หากผูปJวยโรคโลหิตจางรับประทานอยูเปนประจํา
ผูปJวย จะไดรับธาตุเหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งจะชวยบํารุงโลหิตและบํารุงรางกาย
9. พริกไทย : ชวยยอยอาหาร ทําใหรูสึกสบายทอง ขับลม ขับเหงื่อ ลดความรอนในรางกาย
10. กระเทียม : ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โรคมะเร็ง การอักเสบ รักษาโรค
ผิวหนังจากเชื้อรา
11. เห็ดสามอยาง คือ เห็ด 3 ชนิด หรือ 3 ชนิดขึ้นไป จะเปนเห็ดสดหรือเห็ดแหงก็ได
นํามาปรุงอาหารแลวกินไดทั้งเนื้อเห็ดและน้ําตมเห็ด
ประโยชนของเห็ดสามอย&างเมื่อนํามารวมกันปรุงอาหาร
- ลางสารพิษที่ตกคางในตับ ชวยบํารุงตับ
- ลดอนุมูลอิสระที่จะเกิดเปนเซลล2มะเร็ง
เห็ดชนิดเดียวประโยชน2ยังไมมากเทากับเห็ด 3 อยางมารวมกัน หรือ 3 อยางขึ้นไป
เห็ดที่นํามาใชคือ เห็ดที่กินได เชน เห็ดหูหนูดํา เห็ดหูหนูขาว เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ8า เห็ดโคน
เห็ดเข็มทอง ลางน้ําใหสะอาดกอนปรุงอาหาร โปรตีนในเห็ด 3 อยาง เมื่อนํามารวมกันประกอบ
อาหารแลวจะไดโปรตีนจากเห็ดที่รางกายดูดซึมไปใชงานไดงายที่สุด งายกวาเนื้อสัตว2 โปรตีนจากเห็ด
จะไปสรางกรดอะมิโนที่บํารุงสมอง ปรับสมดุลของการสรางเซลล2ใหมในรางกาย ตานการเกิดมะเร็ง
ขจัดสารพิษ แตถาคนที่เปนมะเร็งแลวกินได แตอยาคาดหวังอะไร ควรใหแพทย2รักษาจะดีที่สุด
อาหารตัวอื่นที่ตานอนุมูลอิสระไดดีก็มีมากมาย เชน กระเจี๊ยบเขียว ลูกหมอน ผัก และผลไมที่ควรกิน
ป8องกันเอาไว น้ําตมเห็ดสามอยางใชทําเปนน้ําซุปปรุงอาหารก็ได แตไมควรนําเห็ดสามอยางไปผัด
น้ํามัน ถาจะผัดควรใชกะทิผัดแทนน้ํามันเพราะกะทิเปนไขมันที่ละลายในน้ําได และกะทิ
มีโคเลสเตอรอลฝJายดีมีประโยชน2ตอรางกาย
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ประโยชนของโกจิเบอรรี่ (เก.ากี้)
ผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) คืออะไรผลโกจิเบอร2 ซึ่งเปนที่รูจักกันทางเภสัชศาสตร2วาเปนพืช
ในตระกูล Lyceum Barum มีแหลงกําเนิดในประเทศจีน
ความสําคัญของผลโกจิเบอรรี่ (เก.ากี้)
ผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) เปนที่รูจักกันอยางดีในแถบเอเชียวาเปนอาหารที่อุดมไปดวยคุณคา
ดานสารอาหารมากที่สุด ผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญทางยาจีนแผนโบราณซึ่ง
ไดมีการบันทึกในประวัติศาสตร2จีนเกือบ 2,000 ป[ จากตํานานที่ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐานพบวา
โกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) เปนพืชโบราณที่มีอายุมากวาที่จดบันทึกไวราว 2,800 ป[ กอนพุทธกาล
ผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) เปนที่นิยมในประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ ในระดับ
แนวหนาอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพราะผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) อุดมไปดวยคุณคาดานสารอาหาร
และการตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
โกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) มีพลังแอนตี้ออกซิแดนซ2 (ตอตานอนุมูลอิสระจากการทําลายเซลล2และ
ชะลอความชรามากที่สุดในโลก) โกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) แตละชนิดมีความแตกตางกัน การคนหาโกจิ
เบอร2รี่ (เก*ากี้) ชนิดที่ดีเยี่ยมจริงๆ เชนเดียวกับความหลากหลายของผลองุน คุณภาพของเหลาไวน2
ที่แตกตางกันไป ผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) มีสายพันธุ2ตางๆ มากถึง 41 สายพันธุ2ดวยกันที่ปลูกในทิเบต
ดร.Mindell ทราบดีวาเขาตองทุมเทวิเคราะห2สายพันธุ2โกจิหลายสิบสายพันธุ2เปนอยางมากเพื่อหา
สายพันธุ2ที่ดีเยี่ยมเพียงสายพันธุ2เดียว ซึ่งเปนสายพันธุ2เดียวกันกับที่หมอรักษาชาวหิมาลัยโบราณ
เปนผูคนพบและไดรับการกลาวขานยกยองเปนตํานานมาตั้งแตสมัยโบราณ
จากการคนควาและวิจัยของ Dr. Earl Mindell ไดคนพบวาผลโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) ใหคุณคา
ทางโภชนาการมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังพบประโยชน2ในงานวิจัยดังนี้
- ชะลอความชรา (Anti-aging)
- ควบคุมน้ําตาลในเม็ดเลือดแดง (Blood Builder)
- เสริมสรางการทํางานของหัวใจ (Cardiovascular Support)
- เสริมสรางระบบภูมิคุมกันรางกาย (Immunity System)ประโยชน2มากมายจากอาหาร
ที่อุดมดวยคุณคาทางโภชนาการ โกจิเบอร2รี่ หรือ เก*ากี้ รูจักกันในทางวิทยาศาสตร2วา เปนพืชใน
ตระกูล Lycium Barbarum มีแหลงกําเนิดในประเทศจีน ทิเบต
สรรพคุณ และ ประโยชนของโกจิเบอรรี่ (เก.ากี้) ไดแก
1. ประกอบดวยกรดอะมิโน 19 ชนิด (ปกติมี 20 ชนิด) แตมีกรดอะมิโนครบทั้ง 9 ชนิด
2. มีแรธาตุที่รางกายตองการในปริมาณนอย รวม 21 ชนิด ที่สําคัญไดแก สังกะสี เหล็ก
ทองแดง แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส ซิลีเนียม และเจอร2มาเนียม ฯลฯ
3. มีวิตามินซีสูงกวาสม 500 เทา (เปนพืชที่มีวิตามินซีสูงเปนอันดับสอง รองจาก คามู คามู
เบอร2รี่)
4. มีวิตามิน บี1 บี2 บี6 และวิตามินอี
5. มีสารโพลี่แซคคาไรด2 4 ชนิด : LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP-4
- ชวยทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายอยูในสภาวะสมดุลดี
- ชวยปรับความดันโลหิตใหปกติ
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- ชวยใหน้ําตาลในเลือด และอินซูลินอยูในสภาวะสมดุล
- ชวยลดน้ําหนัก โดยเสริมการเปลี่ยนอาหารใหเปนพลังงานแทนไขมัน
- ชวยฟqrนฟูสภาพเซลล2ที่ถูกทําลายจากสารเคมีหรือรังสีใหสูปกติไดเร็วขึ้น
6. มีสารเจอร2มาเนี่ยม Germanium : Ge ที่อยูในสภาพอินทรีย2 (organic) ชวยฆา
เซลล2มะเร็ง
7. มีสารซิแซนทิน (Zeaxanthin) มีสูงถึง162 มก./100 กรัมสูงกวาสาหรายเกลียวทอง
ประมาณ 5 เทา
- ชวยบํารุงสายตา และป8องกันแสงสีน้ําเงินที่ทําลายดวงตา
- ชวยผูมีอาการ ตอลม ตาพรา ตามัว ใหคืนสูสภาพปกติ
8. เบตา - ไซโตสเตอรอล (Beta - sitosterol)
- ชวยลดคอเลสเตอรอลโดยการดูดซึมที่ลําไส
- ชวยลดอาการตอมลูกหมากโต
- ชวยเพิ่มประสิทธิภาพน้ําอสุจิใหแข็งแรง
9. ไซเพอโรน (Cyperone) ชวยใหหัวใจและความดันทํางานไดปกติ
10. ไฟซาลิน (Physalin) ชวยกําจัดโรคราย ลิวคีเมีย (Leukemia)
11. บีรเทน (Betaine) เปนสารประกอบที่ใหตับใช ผลิตโคลีนซึ่งเปนสารประกอบที่
- ชวยใหมีความจําดี
- ชวยกระตุนใหกลามเนื้อเจริญเติบโต
- ชวยป8องกันโรคตับ
12. สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในบรรดาผักและผลไม
อื่นๆ คือ มีคา ORAC สูง 25,300 unite
จากเหตุผลดังกลาวขางตนคุณสามารถดื่มน้ําโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) เพื่อรักษาและ
ป8องกันอาการตางๆ ได เพราะน้ําโกจิเบอร2รี่ (เก*ากี้) ก็คือ น้ําผลไมไมใชยา ไมมีผลขางเคียง ชาวจีน
ใชกันมาเปนเวลายาวนานกวา 3,000 ป[
ประโยชนของบล็อกโคลี่
1. ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ชวยเพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย
2. ชวยบํารุงผิวพรรณ เพิ่มความยืดหยุนใหผิวหนัง ชวยชะลอผิวพรรณไมใหเหี่ยวยน
ทําใหดูออนเยาว2ตลอดเวลา (ซีลีเนียม)
3. ชวยบํารุงและรักษาสายตา ป8องกันการเกิดตอกระจก
4. ชวยบํารุงกระดูกและฟ{นใหแข็งแรง ป8องกันโรคกระดูกพรุน เรื่องจากบร็อคโคลี่เปนผัก
ที่มีแคลเซียมสูง
5. ชวยป8องกันการเกิดโรคมะเร็งตางๆ เชน มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็ง
กระเพาะอาหาร และมะเร็งตอมลูกหมาก
6. ชวยป8องกันอนุมูลอิสระที่จะเขาไปทําลายเซลล2และทําลาย DNA ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็ง
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7. ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก
8. ชวยป8องกันการเกิดโรคหัวใจ
9. ผักในตระกูลกะหล่ํา มีความสัมพันธ2กับการชวยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย
และโรคหลอดเลือดสมองได (Strokes)
10. ชวยป8องกันโรคความดันโลหิตสูง
11. ชวยทําใหหลอดเลือดแข็งแรงยิ่งขึ้น
12. ชวยป8องกันไมใหเกิดโรคปอดรายแรง จากงานวิจัยของ ดร.ชีแอม บิสวัล (วิทยาลัย
แพทยศาสตร2จอห2นส ฮอฟกินส2 USA) พบวาสารในบร็อคโคลี่อาจชวยยับยั้งการทําลายที่นําไปสูไป
การเปนโรคปอดรายแรง หรือที่เรียกวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได (Chronic Obsructive Pulmonary
Disease หรือ COPD) โดยโรค COPD มักมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โดยสารซัลโฟราเฟนในบร็อ
คโคลี่จะชวยสงเสริมใหยีน NRF2 ในเซลล2ปอดเกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้น จึงชวยป8องกันเซลล2ดังกลาวไมให
ถูกทําลายจากสารพิษตางๆในกลุมผูสูบบุหรี่ได และผูปJวย COPD ระยะกาวหนาจะมีการทํากิจกรรม
กับยีน NRF2 ในระดับต่ํากวากลุมอื่น โดยยีนดังกลาวจะทําหนาที่เป€ดใหกลไกหลายอยางเพื่อขับพิษ
และสารกอพิษตางๆทํางาน เพื่อไมใหสารพิษทําลายเซลล2ปอด
13. ชวยป8องกันการเกิดโรคเบาหวาน
14. สารซัลโฟราเฟนสามารถชวยป8องกันการทําลายของหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวาน
ไดมีสวนชวยลดระดับคอเลสเตอรอล
15. ชวยป8องกันโรคอัลไซเมอร2 จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคิง คอลเลจ ลอนดอน ระบุวา
มีเพียงผักผลไม 5 ชนิดเทานั้นที่มีารประกอบที่ทําหนาที่คลายยาที่ใชรักษาโรคอัลไซเมอร2 ซึ่งไดแก
บร็อคโคลี่ สม แอปเป€rล หัวไชเทา และมันฝรั่ง โดยบร็อคโคลี่นั้นเปนผักที่มีสารดังกลาวมากที่สุด
16. ชวยป8องกันความผิดปกติของเด็กแรกเกิด
17. ชวยป8องกันโรคเลือดออกตามไรฟ{นเนื่องจากบร็อคโคลี่มีวิตามินซีที่สูงมาก
18. บร็อคโคลี่มีสวนชวยลดความถี่ของอาการไมเกรนลง เนื่องจากเปนผักที่มีแมกนีเซียมสูง
19. สารซัลโฟราเฟนในบร็อคโคลี่ เปนตัวชวยทําใหตับขับสารพิษในรางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบร็อคโคลี่ตนออนที่มีอายุเพียง 3 วัน
20. ชวยในการขับถาย ป8องกันโรคทองผูก
21. บร็อคโคลี่มีสารเคอร2เซทิน (Quercetin) ซึ่งเปนตัวชวยเพิ่มความอึด แรงดี ออกกําลัง
ไดนานขึ้น นอกจากนี้ยังชวยป8องกันโรคหอบหืด ภูมิแพ มะเร็ง โรคหัวใจไดอีกดวย
22. การรับประทานบร็อคโคลี่จะชวยป8องกันและลดการลุกลามของโรคมะเร็งกระเพาะ
ป{สสาวะ ซึ่งเปนเซลล2ที่มีแนวโนมการแขงตัวอยางรวดเร็ว (งานวิจัยของคุณหมอ Steven Schwartz
มหาวิทยาลัย Ohio State University เมือง Columbus)
23. ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขขอ
24. บร็อกโคลี่มีโฟเลตสูง ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับหญิงตั้งครรภ2ในระยะเริ่มแรก เพราะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการพิการทางสมองของเด็กรารก
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การนําเขาสู&บทเรียน
การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอนในการทําอาหารเพื่อสุขภาพ ขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง
และขนมผกากรองประยุกต2 มีขั้นตอนการดําเนินงานเขาสูกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
1. นักเรียนศึกษาคนควา การทําอาหารเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ ตามที่สนใจโดยเลือก
ใหเหมาะสมกับทองถิ่นและชุมชน
2. นักเรียนชวยกันสรุปการทําอาหารเพื่อสุขภาพโดยเลือกทําขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง
และขนมผกากรองประยุกต2
3. นักเรียนฝ…กและคิดคนหาสูตรการทําอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับการทําขาวผัดเห็ด
ทรงเครื่องและขนมผกากรองประยุกต2 และลงมือทดลองทํา ปรับปรุงใหมีรสชาติที่ดีและกลมกลอม
จากนั้นนําไปใหคณะครู อาจารย2 เพื่อนๆ และผูปกครองไดลองชิมเพื่อรับฟ{งขอเสนอแนะ
ตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนไดสูตรที่ลงตัว
กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน
จากการที่นักเรียนไดศึกษาคนควาการทําอาหารเพื่อสุขภาพ ทําขาวเห็ดทรงเครื่องและ
ขนมผกากรองประยุกต2 จากแหลงความรูตางๆ เชน จากชุมชนผูรูในทองถิ่น จากหนังสือหองสมุด
นิตยสารตางๆ ตามที่ตนเองและสมาชิกในกลุมสนใจ นักเรียนนําความรูประสบการณ2ตางๆ ที่ไดรับมา
พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต2ใชเพื่อใหความเหมาะสมกับทองถิ่นของตนเอง ซึ่งไดเครื่องปรุงและขั้นตอน
ดังนี้
ตนทุนและผลตอบแทน
ตนทุนขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง
ขาวสวยและขาวสวยกลอง
15
เก*ากี้
5
น้ํามันพืช
1
เห็ดออรินจิดอกเล็กหั่นแฉลบ
10
เห็ดฟางดอกเล็กหั่นสี่
15
กระเทียมสับละเอียด
1
กุงแหงแชน้ําจนนุม
10
ขาวโพดออนหั่นแวนลวก
1
บร็อกโคลี่หั่นชิ้นเล็กลวก
10
ซอสปรุงรส
1
เกลือ
1
พริกไทยปJน
1
แตงกวาสไลซ2เสิร2ฟ
1
รวมเป#นเงิน 98

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนขนมผกากรองประยุกต
แป8งสาลี
5
บาท
น้ําตาลทราย
5
บาท
กะทิ
20
บาท

รวมเป#นเงิน 30

บาท
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ตนทุนขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง
ไดขาวผัดเห็ดทรงเครื่องทั้งหมด 4 กลอง
ราคากลองละ 35 บาท
เปนเงิน 140 บาท ไดกําไร 42 บาท

ตนทุนขนมผกากรองประยุกต
ไดขนมผกากรองประยุกต2ทั้งหมด 4 กลอง
ราคากลองละ 25 บาท
เปนเงิน 100 บาท ไดกําไร 70 บาท

ขาวผัดเห็ดทรงเครือ่ ง

ส&วนผสม
ขาวสวยและขาวสวยกลอง
เก*ากี้
น้ํามันพืช
เห็ดออรินจิดอกเล็กหั่นแฉลบ
เห็ดฟางดอกเล็กหั่นสี่
กระเทียมสับละเอียด
กุงแหงแชน้ําจนนุม
ขาวโพดออนหั่นแวนลวก
บรอกโคลี่หั่นชิ้นเล็กลวก
ซอสปรุงรส
เกลือ
พริกไทยปJน
แตงกวาสไลซ2เสิร2ฟ

3
2
4
2
5
2
2
2
1/4
2
1/4
1

ถวย
ชอนโต†ะ
ชอนโต†ะ
ดอก
ดอก
กลีบ
ชอนโต†ะ
ฝ{ก
ถวย
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา

วิธีทํา
1. ลางเก*ากี้ใหสะอาด แชน้ําพอนุมแลวบีบน้ําออกจนหมด พักไว
2. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสเห็ดออรินจิ เห็ดฟาง เห็ดหอม กระเทียม
ผัดใหเขากัน ตามดวยกุงแหง ขาวสวยและขาวกลอง ผัดพอทั่วใสขาวโพดออน บรอกโคลี่ และเก*ากี้
ผัดใหหอม ปรุงรสดวย ซอสปรุงรส เกลือ และพริกไทยผัดใหกันดี ป€ดไฟ
3. ตักใสจาน เสิร2ฟคูกับแตงกวา
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ขนมผกากรองประยุกต

ส&วนผสม
แป8งสาลี
น้ําตาลทราย
กะทิ

1
1/4
250

ถวยตวง
ถวยตวง
กรัม

วิธีทํา
1. นวดแป8งกับกะทิใหเปนกอน
2. ผสมกะทิที่เหลือกับน้ําตาลทรายคนใหละลาย
3. กรองน้ําแป8งผานกระชอน
4. กวนดวยไฟออนๆ ประมาณ 15 นาที หรือสังเกตวาแป8งรอนจากกระทะ
5. รอใหเย็น แบงผสมสี และป{rนจับจีบดวยแหนบชอมวงแบบใบไม
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เคล็ดลับความอร&อย
1. สามารถเปลี่ยนเปนผักชนิดอื่นได
2. สามารถเพิ่มสมุนไพรชนิดอื่นตามชอบได
3. สามารถเปลี่ยนเปนวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ได
ประโยชนที่นักเรียนและผูจัดทําไดรับ
1. ไดรับคุณคาทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู
2. สามารถทําเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายไดระหวางเรียน
3. นักเรียนรูจักและเห็นคุณคาของสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน2
4. นักเรียนมีทักษะ ขบวนการที่คลองแคลวมากขึ้นซึ่งผลที่ไดเกิดจากการปฏิบัติจริง
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แหล&งอางอิง
https://www.gotoknow.org
http://www.n3k.in.th
http://www.thaihealth.or.th
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12

ขาวผัดเห็ดหอมทรงเครือ่ ง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

13

ขนมผกากรองประยุกต

14

15

โรงเรียนธารทองพิทยาคม

ขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง

ขนมผกากรองประยุกต์

ครูผูสอน

นักเรียนที่ร&วมการแข&งขัน

นางจรัลรัตน เชื้อกิตติศักดิ์
นางญาดา มะธิป;ไขย

น.ส.ดวงเดือน วิเศษสัตย2 ม. 5/5
น.ส.อธิติญา เหลือสืบชาติ ม. 5/5
น.ส.อรทัย มณีฉาย
ม.4/7
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คํานํา
เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการจัดทําขาวผัดเห็ดทรงเครื่องและขนมผกากรอง
ประยุกต2 ซึ่งเปนการบูรณาการประยุกต2และพัฒนาตอยอดใหเปนอาหารและขนมที่ดีมีคุณประโยชน2
ตอรางกายของผูรับประทาน ในขณะเดียวกันทางผูจัดทําก็ไดเพิ่มคุณคางทางโภชนาการใหครบ
ทั้ง 5 หมู โดยการเพิ่มสมุนไพรที่ดีมีประโยชน2ตอสุขภาพในขาวผัดเห็ดทรงเครื่องอีกดวย
ทั้งนี้คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียน นายมาโนช นาคสมบูรณ2
รองผูอํานวยการทั้ง 4 ฝJาย และคณะครูโรงเรียนธารทองพิทยาคมที่กรุณาใหความอนุเคราะห2
ใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกในการจัดทําตัวเอกสารและตัวผลิตภัณฑ2 “ขาวผัดเห็ด
ทรงเครื่อง” และ “ขนมผกากรองประยุกต2” คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้
จะเปนประโยชน2แกผูพบเห็นไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยไว ณ ที่นี้
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
ขาวผัดเห็ดทรงเครื่องและขนมผกากรองประยุกต2
แนวคิดและความสําคัญ
วัตถุประสงค2
ความเปนมาของอาหารและขนมไทย
คุณคาของอาหารและเครื่องสมุนไพร
ประโยชน2ของเห็ดสามอยางเมื่อนํามารวมกันปรุงอาหาร
การนําเขาสูบทเรียน
กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ขาวผัดเห็ดทรงเครื่อง
ขนมผกากรองประยุกต2
เคล็ดลับความอรอย
แหลงอางอิง
ภาคผนวก

หนา

1
1
1
1
2
2
6
6
7
8
9
10
11

