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แหล่งขอ้มูล นิตยสาร ”ครัว” ฉบบัท่ี 143   พ.ค.  2549 หนา้ 48 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   2       เร่ืองทีส่อน       เยือ่ไผ่น า้แดง      โดยครู อรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํนํ้าซุปผกัได ้
 2. บอกส่วนผสม และวธีิทาํเยือ่ไผน่ํ้าแดงได ้
 3. ทาํเยือ่ไผน่ํ้าแดงได ้
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํซุปผกั 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํเห็ดหอมปรุงรส  
 3. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํเยือ่ไผน่ํ้าแดง 
 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
    ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   ตาชัง่  กระทะ   ตะหลิว หมอ้ 
 ส่วนผสมน า้ซุปผกั 

1. นํ้าสะอาด                          4-5       ถว้ย                        2. หอมใหญ่       1 หวั 
3. แตงกวา         3-4     ลูก               4. รากผกัชี         6 ราก 
5. รากค่ืนฉ่าย                            3      ราก                         6. ขิงแก่แง่งเล็ก           1 แง่ง 
7. พริกไทยเมด็                         1       ชอ้นชา                   8. เกลือ                    

2

1  ชอ้นชา 

9. ซีอ้ิวขาว                                1      ชอ้นโตะ๊ 
ส่วนผสมเห็ดหอมปรุงรส 

1. เห็ดหอมแช่นํ้าใหน่ิ้ม         6-7       ดอก                      2. นํ้ามนัพืช                    1 ชอ้นโตะ๊ 
3. นํ้ามนัหอย                             1      ชอ้นโตะ๊               4. เกลือ             

2

1  ชอ้นชา 

5. ขิงทุบ                                 5-6      แวน่                      6. ตน้หอมหัน่ท่อนสั้น       1  ตน้ 
7. นํ้าแช่เห็ดหอม                     

2

1       ถว้ย 

ส่วนผสมเยือ่ไผ่น า้แดง 
1. เยือ่ไผ ่                            10-12        หลอด                      2. เห็ดฟาง                    100    กรัม 
3. เห็ดนางฟ้า                           50        กรัม                         4. เห็ดเขม็ทอง              100    กรัม 
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5. เห็ดหูหนูขาว                         1        ดอก                         6. เห็ดหอมปรุงรสท่ีเตรียมไว  ้
7. นํ้ามนัพืช                           1-2         ชอ้นโตะ๊                  8. ซอสปรุงรส         2     ชอ้นโตะ๊ 
9. ซีอ้ิวขาว                             1

2

1         ชอ้นโตะ๊                 10. ซีอ้ิวดาํ                    3-4   หยด 

      11. นํ้าตาลทราย                        2         ชอ้นโตะ๊                 12. แป้งทา้วยายม่อม      2-3  ชอ้นโตะ๊ 
13. นํ้าสาํหรับละลายแป้ง     3-4         ชอ้นโตะ๊                 14. นํ้าซุปผกั  
15. ตน้หอมผกัชีหัน่ฝอย         

4

1         กา้น                         16. พริกไทยป่นสาํหรับโรยหนา้ 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท าน า้ซุปผกั 
 1. ตั้งนํ้าใหเ้ดือด 
 2. หัน่หอมใหญ่   แตงกวาเป็นช้ินใหญ่ๆ 
 3. ทุบรากผกัชี  ข้ึนฉ่าย   ขิงแก่   พริกไทยเมด็ 
 4.ใส่หอมใหญ่  แตงกวา  รากผกัชี  ค่ืนฉ่าย  ขิงแก่  พริกไทยเมด็ลงในนํ้าเดื อดท่ีตั้งไว ้ปรุงรส

ดว้ย  เกลือ  ซีอ้ิวขาว   เค่ียวไฟอ่อนๆ 20 นาที  กรองนํ้าซุป เอาผกัทิ้งไป 
วธีิท าเห็ดหอมปรุงรส 
 1. หัน่เห็ดหอมเป็นเส้นหนาๆ 
 2.ใส่นํ้ามนัพืชลงในกระทะพอร้อน นาํเห็ดหอมลงผดัพอสุก ปรุงรสดว้ยนํ้ามนัหอย    เกลือป่น 

ขิง  ตน้หอม และนํ้าแช่เห็ดหอม เค่ียวไฟอ่อนๆ จนนํ้างวดแหง้ ตกัใชเ้ฉพาะเห็ดหอม 
วธีิท าเยือ่ไผ่น า้แดง 
 1. ดึงส่วนท่ีไม่ใชข้องเยือ่ไผอ่อก ลา้งใหส้ะอาด แช่นํ้าจนนุ่ม บีบนํ้าออก หัน่เป็นท่อนๆ ขนาด  

1-1
2

1  น้ิว 

 2. หัน่เห็ดฟางเป็นช้ินบาง 
 3. ฉีกเห็ดนางฟ้าช้ินเป็นช้ินใหญ่ ๆ 
 4. ตดัส่วนรากของเห็ดเขม็ทองทิ้ง 
 5. หัน่เห็ดหูหนูขาวเป็นช้ินเล็ก 
 6. ตั้งกระทะใหร้้อนใส่นํ้ามนัพืช  เยือ่ไผ ่ เห็ดหูหนูขาว ผดัเร็วๆ ตกัข้ึน  
 7. ตั้งนํ้าซุปใหเ้ดือด ใส่เห็ดฟาง  เห็ดนางฟ้า  เห็ดเขม็ทอง  เห็ดหอม  เห็ดหูหนูขาว และเยือ่ไผ ่

ปรุงรสดว้ย ซีอ้ิวขาว  นํ้าตาลทราย แต่งสีดว้ยซีอ้ิวดาํพอใหน้ํ้าซุปมีสีนํ้าตาลแดง ชิมรส ใส่แป้ง
ท่ีละลายกบันํ้าไวแ้ลว้ พอเดือด ใส่ผกัชี ตน้หอม ยกลงตกั   เสิร์ฟร้อนๆ โรยพริกไทยป่น และ
ใบผกัชี 

ข้อแนะน า 
 1. ใชน้ํ้าซุปโครงไก่ หรือ กระดูกหมู แทนนํ้าซุปผกัได้ 
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 2. ขิงจะช่วยใหน้ํ้าซุปผกัมีกล่ินหอม 
 3. จะใส่เน้ือสัตว ์เช่น อกไก่ตม้ฉีกฝอย ไข่นกกระทาตม้ 
 4. รับประทานกบัเคร่ืองปรุง เช่น ชิกโฉ่  ซอสเปร้ียว  นํ้าส้มพริกตาํดอง 
 5. ถา้ไม่มีแป้งทา้วยายม่อมใชแ้ป้งมนัละลายนํ้าแทนได ้
5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 - ลกัษณะนํ้าเหนียวใสมีความขน้อยูต่วั สีนํ้าตาลอ่อน หอมกล่ินนํ้าซุป (ขิง รากผกัชี) 
  เยือ่ไผก่รุบกรอบไม่น่ิม 

- รสชาติเคม็นาํเล็กนอ้ย  หวานจากนํ้าซุป 

สาระน่ารู้ 
 การรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นอีกทางเลือกหน่ึง สาํหรับผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพ   เพื่อ
สร้างความสมดุลท่ีเหมาะสมใหก้บัร่างกาย  ระบบยอ่ยอาหารทาํงานไดดี้  ร่างกายมีภูมิตา้นทา น และช่วย
ชะลอความชรา  เพราะความแตกต่างกนัของกรุ๊ปเลือด  มีผลต่อการยอมรับอาหารท่ีเขา้สู่ร่างกายดว้ย 
กล่าวคือ  เลือดแต่ละกรุ๊ปยอมรับเลคติน (lectin) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีอยูใ่นอาหารแตกต่างกนั ถา้อาหารเขา้
กบักรุ๊ปเลือดไม่ได ้ ก็จะเกิดสารหน่ึงเขา้ไปรบกวนการทาํงานส่ วนต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบการยอ่ย  
การเผาผลาญสารอาหาร  การทาํงานของอินซูลิน  และความสมดุลของฮอร์โมน 

กรุ๊ปเลอืด อาหารทีค่วรรับประทาน อาหารทีค่วรหลกีเลีย่ง 

กรุ๊ปโอ  
         จุดเด่นคือกระเพาะ
อาหารมีกรดสูง ยอ่ย
เน้ือสัตวไ์ดดี้ ปัญหา
สุขภาพคือ มกัมี
แนวโนม้จะเป็นโรคแผล 
เน่าเป่ือย เกิดการอกัเสบ
ไดง่้าย 

 
เนือ้สัตว์  เน้ือสัตวต่์างๆ เช่น เน้ือววั 
เน้ือเป็ด เน้ือไก่ อาหารทะเล เน้ือปลา 
ผกั  ฟักทอง มนัเทศ หอมใหญ่ 
สาหร่ายทะเล  
เคร่ืองเทศ  พริก ขมิ้น 
ผลไม้  ผลไมมี้รสหวาน ลูกพรุน เชอร่ี 

 
-เน้ือหมู แป้งสาลี ถัว่ เนย นม 
อาหารท่ีมีกรดสูงเช่น ชา กาแฟ 
นํ้าส้มสายชู 
-ผลไมท่ี้มีความเป็นกรดสูง ผลไม้
รสเปร้ียว 
-เคร่ืองเทศ เช่น พริกไทยดาํ 

กรุ๊ปเอ  
          กระเพาะอาหารมี
กรดนอ้ย ยอ่ยโปรตีน
จากเน้ือสัตวไ์ดไ้ม่ดี 
อาหารท่ีเหมาะ คือ 
อาหารทาํนองเดียวกบั
อาหารมงัสวรัิต 

เนือ้สัตว์  เน้ือสัตวท่ี์ยอ่ยง่าย เช่นเน้ือ
ปลา เน้ือปลากะพง ปลาทู เน้ือไก่ 
ผกั  เช่น ปวยเลง้ บรอคโคลี แครอท 
หวัหอม ผกัใบเขียวต่างๆ 
เคร่ืองเทศ  ขิง 
ผลไม้  ผลไมท่ี้มีกรด หรือมีรสเปร้ียว 
เช่น สับปะรด ส้มโอ ส้ม ธัญพชื และ

 
-เน้ือสัตว ์โดยเฉพาะสัตวเ์น้ือแดง
ทุกชนิด เช่น เน้ือหมู  เน้ือววั 
-ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่นไส้กรอก 
กุนเชียง หมูยอ ถัว่แดง 
-มะม่วง กลว้ย มะละกอ 
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ถั่วต่างๆ  เตา้หู ้นํ้าเตา้หู้ 
 

กรุ๊ปเลอืด อาหารทีค่วรรับประทาน อาหารทีค่วรหลกีเลีย่ง 

กรุ๊ปบี  
        จุดเด่นคือ
รับประทานอาหารได้
หลากหลาย เน่ืองจากมี
ระบบการยอ่ยท่ีสมดุล 
ปัญหาสุขภาพจะ
เก่ียวกบัไวรัสและ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง 

 
รับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของ 
นม เนย ไข่ไดมี้ผลดีต่อร่างกาย 
เนือ้สัตว์  เน้ือหมู เน้ือววั เน้ือแกะ  
ไก่งวง ปลาทู ปลาหิมะ ปลาจาระเมด็ 
ปลาตาเดียว ปลานํ้าลึกต่างๆ 
ผกั  ผกัใบเขียวต่างๆ จะดีต่อร่างกาย 
เพราะมีแมกนีเซียมสูง ป้องกนัอาการ
ผืน่คนัได ้เช่น ผกับุง้ คะนา้ 
ผกักาดขาว บรอคโคลี ผกักาดเขียว   
แครอท กะหลํ่าดอก พริก มะเขือ เห็ด 
ธัญพชื  ขา้วกลอ้ง ขา้วฟ่าง ขา้วโอต๊ 
เคร่ืองดื่ม  ชาเขียวญ่ีปุ่น นมแพะ 
 

 
-เน้ือไก่ เน้ือเป็ด 
-มะเขือเทศ 
-เตา้หู้ 
 

กรุ๊ปเอบี  
            มีจุดอ่อนท่ีระบบ
การยอ่ยอาหาร มกัจะมี
กรดเกิดข้ึนมากในลาํไส้
ใหญ่ และระบบ
ภูมิคุม้กนัอ่อนแอ 

 
เนือ้สัตว์  ปลาต่างๆ เช่น ปลาทู ปลา
กะพง เน้ือแกะ ไก่งวง 
ผกัและผลไม้สด  บรอคโคลี กะหลํ่า
ดอก แตงกวา เห็ด องุ่น สับปะรด 
มะเขือ ผกัชี  
ธัญพชื  ผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง  
ถัว่ลิสง ขา้วกลอ้ง แป้งสาลี 

 
-เน้ือสัตว ์ท่ียอ่ยยากเช่น เน้ือหมู 
เน้ือววั  เน้ือเป็ด 
-ผลไมเ้มืองร้อน เช่น ทุเรียน 
มะม่วง 

 
 
 
 
 


