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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 10

เรื่องทีส่ อน

อิว่ ก้วย โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีการทําอิ่วก้วยได้
2. ทําอิ่วก้วยได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการนวดแป้ ง
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําไส้
3. การทํารู ปร่ าง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
อ่างผสม ถ้วยตวง ช้อนตวง มีด เขียง กระทะ ตะหลิว กระดาษซับนํ้ามัน ทัพพีโปร่ ง
ส่ วนผสมตัวแป้ง
1
1. แป้ งข้าวเหนียว
2 ถ้วย
2. แป้ งสาลี
ถ้วย
2

3. แป้ งมัน
5. มันเทศต้มสุ กร้อนๆ

1
3

ถ้วย

4. เกลือ

1

ช้อนชา

200

กรัม

6. นํ้า

1 3
2 4

-

ถ้วย

50
3
100
1-2

กรัม
ช้อนโต๊ะ
กรัม
ช้อนโต๊ะ

ส่ วนผสมไส้
1. กะหลํ่าปลีหนั่ ฝอย
300 กรัม
3. เห็ดหอมแช่น้ าํ ให้นิ่มหัน่  4-5 ดอก
5. เบคอนหัน่ เส้นๆ
50 กรัม
1
7. เกลือ
ช้อนชา
4

9. นํ้าตาล

2-3

2. แครอทซอยเส้นยาวๆ
4. กุง้ แห้งสับหยาบๆ
6. หมูสับ
8. ซี อิว้ ขาว

ช้อนโต๊ะ 10. พริ กไทยป่ น

1 1 -2 ช้อนชา
2

11. กระเทียมสับละเอียด
1 ช้อนโต๊ะ 12. นํ้ามันสําหรับผัด
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
1. ร่ อนแป้ งทั้ง 3 อย่าง เกลือ รวมกัน
2. โขลกหรื อบดมันเทศให้ละเอี ยด เนื้อเนียน ใส่ แป้ งนวดรวมกัน ใส่ น้ าํ นวดจนเนียนเข้ากันดี
ถ้าแห้งให้เติมนํ้าได้อีก พักแป้ งไว้
3. แบ่งแป้ งที่พกั ไว้ให้มีขนาดเท่าๆกัน ปั้ นเป็ นก้อนกลม แผ่แป้ งให้เป็ นแผ่นกลมใส่ ไส้
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พับเป็ นครึ่ งวงกลมแบบกระหรี่ พพั พ์ หรื อพับเป็ นรู ปสามเหลี่ยมก็ได้
4. ตั้งนํ้ามันให้ร้อน นําอิ่วก้วยลงทอดให้เหลือง ตักขึ้นวางบนกระดาษซับนํ้ามัน
วิธีการทาไส้
ใส่ น้ าํ มันลงในกระทะเล็กน้อย ใส่ กระเทียมลงเจียวพอหอม ใส่ กงุ้ แห้ง เห็ดหอม เบคอน หมูบด
ผัดให้หอม ใส่ กะหลํ่าปลี แครอท ปรุ งรสด้วยเกลือ ซี อิ้วขาว นํ้าตาล พริ กไทย ให้มีรสเค็ม หวาน ตัก ขึ้น
ทิ้งให้เย็น จึงนําไปห่อกับแป้ ง
ข้ อแนะนา
1. ปริ มาณนํ้าที่ใช้นวดแป้ ง อาจเพิ่มหรื อลดได้ ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณนํ้าในมันเทศ ถ้าใช้วธิ ี วธิ ี น่ ึง
จะมีปริ มาณนํ้าในมันน้อยกว่า การใช้วธิ ี ตม้
2. การโขลกหรื อบดมันควรทําขณะร้อนๆ เนื้อมันจะนิ่ม โขลกง่าย ละเอียดดี
3. การนวดขณะร้อนๆ จะช่วยให้แป้ งนิ่ม และเหนียว ไม่แห้งง่าย
4. ถ้ามีเครื่ องผสมอาหาร ใช้หวั ตีใบไม้ ตีหรื อนวดมันกับแป้ งได้
5. กะหลํ่าปลีที่ใช้ทาํ ไส้ ใช้แต่ส่วนที่เป็ นใบ ส่ วนแข็งๆ ไม่ใช้
6. การผัดไส้ ใช้ไฟแรงๆ ผัดเร็ วๆ ไส้จะแห้งนํ้าน้อย
7. ใส่ น้ าํ ส้มสายชู 1-2 ช้อนโต๊ะ ลงในนํ้ามันที่จะใช้ทอดขนม จะทําให้ขนมไม่อมนํ้ามัน
8. ถ้าไม่ใช้แฮม เบคอน ใช้หมูสับหรื อหมูเนื้อแดงหัน่ เล็กๆ ก็ได้
9. ใช้หน่อไม้ผดั กับกุง้ แห้งเป็ นไส้ก็ได้
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
ทอดใหม่ๆ ผิวด้านนอกจะกรอบ แป้ งนิ่ม เหนียว ไส้รสชาติเค็ม หวาน หอมพริ กไทย
แป้ งไม่อมนํ้ามัน
สาระน่ ารู้
มันเทศเป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรตชั้นดี ที่ให้พลังงาน โดยไม่ก่อพิษภัยต่อร่ างกาย แบบอาหารที่
แปรรู ปจากแป้ ง นํ้าตาล ชนิดอื่นๆ
หัวมันเทศชนิดเนื้อสี เหลือง แสดงว่าเป็ นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นเยีย่ ม กินแล้วได้สารสร้าง
วิตามินเอ มันเทศจึงมีส่วนช่วยบํารุ งสายตา เสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายให้แข็งแกร่ ง ลดความ
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บใหญ่นอ้ ยทั้งหลายได้ รวมทั้งมะเร็ ง นอกจากนี้ยงั มีวติ ามินบี และแร่ ธาตุที่
เป็ นประโยชน์
มันเทศเป็ นแหล่งแคลเซี ยม ซึ่ งเป็ นสารส่ งเสริ มให้กระดูก และฟันแข็งแรง ช่วยลดปั ญหา
กระดูกพรุ น
การแพทย์แผนจีนเขาถือว่า ใบมันเทศมีฤทธิ์ ถอนพิษได้ ขณะที่หวั มันเทศใช้ปรุ งเป็ นยาบํารุ ง
กระเพาะ ม้าม และช่วยในการย่อย รวมทั้งบํารุ งร่ างกายได้ดี การกินมันเทศบ่อย ๆ จึงได้ผลในลักษณะที่
เป็ นยาไปด้วยในตัว

