-
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ลูกจันทน์เทศ ทุบเปลือกแข็งออกแกะเปลือกแห้ง ใช้แต่เนื้อข้างใน
2. พริ กแห้ง เด็ดขั้ว ผ่าซี ก แกะไส้ และเมล็ดออก หัน่ ตามขวาง แช่น้ าํ ให้นิ่ม บีบให้แห้ง
3. ข่า ขูดรอยใบออก ล้างนํ้า หัน่ เป็ นแว่นบาง ๆ นํามาซ้อนกัน หัน่ ให้เป็ นฝอย เพื่อสะดวก
ในการโขลกและตวง
4. ตะไคร้ ตัดโคนทิ้ง เหลือไว้ประมาณ 4-5 นิ้ว ลอกส่ วนที่แห้งออกล้างนํ้าแล้วหัน่ ตามขวาง
บาง ๆ
5. รากผักชี ล้างให้หมดดิน ตัดเหนือรากขึ้นมาประมาณ 1 นิ้วหัน่ ละเอียด
6. หัวหอม ปอกเปลือก ล้างนํ้า หัน่ หยาบ ๆ
7. กระเทียม ปอกเปลือก ล้างนํ้า หัน่ หยาบ ๆ แกงเผ็ดใส่ กระเทียมมากกว่าหัวหอม
8. ผิวมะกรู ด ล้างนํ้า เฉื อนแต่ส่วนผิวเขียว ๆ หัน่ ให้ละเอียด
9. การโขลก ควรโขลกเครื่ องเทศก่อน แล้วตักขึ้น จึงโขลกพริ กแห้งกับเกลือให้ละเอียด
ใส่ สมุนไพรที่แข็ง เช่น ข่า ตะไคร้ รากผักชี ผิวมะกรู ด กระเทียม หัวหอม ตามลําดับ
เนื่องจากหัวหอมมีน้ าํ มากถ้าใส่ ก่อนจะทําให้โข ลกยาก เมื่อโขลกทุกอย่างละเอียดแล้วจึงใส่
เครื่ องเทศ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13

เรื่องทีส่ อน แกงเผ็ดเป็ ดย่ าง โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ แกงเผ็ดเป็ ดย่างได้
2. ทําแกงเผ็ดเป็ ดย่างได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสมนํ้าพริ กแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง มีด เขียง กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสมนา้ พริกแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
1. พริ กแห้งเม็ดใหญ่
7 เม็ด
2. พริ กแห้งเม็ดเล็ก
1
3.เกลือ
ช้อนชา 4. ข่าหัน่ ละเอียด
2

7
1

เม็ด
ช้อนชา

5. ตะไคร้ซอย
ช้อนชา
7. รากผักชี
9. กระเทียม
11. กะปิ
13. ยีหร่ าคัว่
15. ลูกจันทร์ป่น
17. ลูกกระวานคัว่
ส่ วนผสมแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
1. เนื้อเป็ ดย่าง
3. สับปะรดเปรี้ ยว
5. มะเขือพวง
7. ใบมะกรู ด
9. นํ้าปลา
11. หัวกะทิ

2

ช้อนโต๊ะ

6. ผิวมะกรู ดหัน่ ฝอย

1

2
3

ช้อนชา 8. หัวหอมหัน่ หยาบ
ช้อนโต๊ะ 10. พริ กไทย

2

1
1

ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา

1
8

12. ลูกผักชีควั่
14. เปราะหอมคัว่
16. ดอกจันทน์เทศคัว่

1
2
¼

50
50
2-3

2-3

ลูก

300
75
100
2-3

กรัม
กรัม
กรัม
ใบ

2. องุ่นดํา
4. มะเขือเทศลูกเล็ก
6. พริ กชี้ฟ้าหัน่ แฉลบ
8. ใบโหระพา

ช้อนโต๊ะ

10. นํ้าตาล

ถ้วย

12. หางกะทิ

3
11

2

1
2

1
4
1
2

2

43
9
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
แว่น
ดอก

กรัม
กรัม
เม็ด
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ถ้วย

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
1. โขลกเครื่ องเทศให้ละเอียด ตักขึ้น
2. โขลกพริ กแห้งกับ เกลือให้ละเอียด ใส่ ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรู ด รากผักชี พริ กไทย โขลกจน
ส่ วนผสมละเอียด ใส่ กระเทียม หอมแดง โขลกต่อจนละเอียดดี ใส่ กะปิ โขลกพอเข้ากัน ใส่
เครื่ องเทศที่โขลกไว้ ผสมให้เข้ากันดี
3. ใส่ น้ าํ มันเล็กน้อยลงในกระทะ ใส่ น้ าํ พริ กแกงลงผัดพอหอม ใส่ หวั กะทิ 1 ถ้วย ผัดจนกะทิ
แตกมัน นํ้าพริ กมีกลิ่นหอม ใส่ น้ าํ ปลา นํ้าตาล เนื้อเป็ ดลงผัดให้หอม ใส่ ใบมะกรู ด เติมหาง
กะทิ พอเดือด ใส่ มะเขือพวง มะเขือเทศ สับปะรด องุ่น พริ กชี้ฟ้า ใบมะกรู ด ใบโหระพา
ชิมรส ยกลง
ข้ อแนะนา
1. แกะเม็ดพริ กแห้งออก หัน่ หยาบๆ นําไปแช่น้ าํ ให้นิ่ม บีบนํ้าออกก่อนนําไปโขลก
2. เครื่ องเทศคัว่ ไฟอ่อน ๆ ทีละอย่างจนหอม
3. ลูกกระวานแกะเปลือก ใช้ แต่เม็ดใน
4. ผลไม้ที่ใส่ ในแกงเผ็ดเป็ ดย่าง ควรใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว เช่น มะอึก องุ่นดํา ลิ้นจี่
สับปะรด ถ้ายังไม่เปรี้ ยว เติมนํ้ามะขาม 1 -1 ช้อนโต๊ะ เพื่อตัดรสให้กลมกล่อม
2

5. ใช้มะพร้าว

1
2
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ก.ก.คั้นกะทิ

5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
แกงข้น มีมนั แดงลอยหน้า หอมกะทิ รสชาติเค็ม หวานนํา เปรี้ ยวเล็กน้อย
สาระน่ ารู้
ประโยชน์ ของเครื่องเทศ
ลูกผักชี ช่วยขับลม บรรเทาอาการมวนท้อง เนื่องจากการเกร็ งตัวของลําไส้ ทั้งยังช่วยให้ลม
หายใจสดชื่น ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็ นหลัก เพื่อช่วยดับกลิ่นคาว
และทําให้มีกลิ่นหอมเฉพาะ
ยีหร่ า ช่วยขับลม แก้ปวดท้อง ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืด ท้อ งเฟ้ อ มักใช้ร่วมกับ
ลูกผักชี
พริกไทย ช่วยขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ บํารุ งธาตุ ช่วยให้เจริ ญอาหาร ขับเหงื่อ ขับ
ปัสสาวะ
ลูกกระวาน บํารุ งธาตุ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ขับเสมหะ รักษาอาการท้องเดิน ท้องอืด
เฟ้ อ จุกเสี ยด แน่นท้อง
ดอกจันทน์ เทศ ช่วยให้เจริ ญอาหาร ให้เป็ นยาขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ ช่วยย่อย
อาหาร บํารุ งหัวใจ
ลูกจันทน์ เทศ แก้อาการท้องอืดเฟ้ อ ช่วยย่อยอาหาร บํารุ งโลหิ ต แก้ทอ้ งร่ วง แก้โรคกระเพาะ
อาหาร และลําไส้

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14

เรื่องทีส่ อน ขนมถ้ วยก้นถั่ว

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมถ้วยก้นถัว่ ได้
2. ทําขนมถ้วยก้นถัว่ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมถ้วยก้นถัว่
2. การคัว่ ถัว่
3. การนึ่ง

โดยครูอรอนงค์ ลาดวล

