
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   2       เร่ืองทีส่อน       ข้าวผดัต้มย าปลาหมกึ     โดยครู อรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และขั้นตอนการทาํขา้วผดัตม้ยาํปลาหมึกได้ 
 2. ทาํขา้วผดัตม้ยาํปลาหมึกได ้
  
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม  
 2. ขั้นตอนการทาํ 
 3. การจดัตกแต่ง 
 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
  อุปกรณ์ 
    ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   ตาชัง่  มีด  เขียง  กระทะ  ตะหลิว 
 ส่วนผสม 

1. ขา้วสวย            500      กรัม  2.  ปลาหมึกสด            200        กรัม 
3.  ตะไคร้                 4            ตน้  4.  ข่าอ่อน                        1        แง่ง       
5.  ใบมะกรูด          20          ใบ  6.  ผกัชีฝร่ัง                   2-3         ตน้ 
7.  พริกข้ีหนูสวน   10-20     เมล็ด  8.  นํ้าพริกเผา                3-4        ชอ้นโตะ๊ 
9.  นํ้าปลา              4-5         ชอ้นโตะ๊ 10.  นํ้ามะนาว               2-3        ชอ้นโตะ๊ 
11.  นมขน้จืด         2-3         ชอ้นโตะ๊ 12.  นํ้าตาล                     1          ชอ้นโตะ๊ 
13.  นํ้า                     4           ชอ้นโตะ๊ 14.  นํ้ามนัพริกเผา          3-4       ชอ้นโตะ๊ 
15.  พริกข้ีหนูแหง้ 16.  นํ้ามนัสาํหรับทอด 
17.  ผกัท่ีใชรั้บประทาน  แตงกวา  ผกัชี  มะนาว  เมล็ดมะม่วงหิมพานตท์อด 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท า 

1. ลา้งทาํความสะอาดปลาหมึกบั้งหัน่เป็นช้ิน ๆ 
2. หัน่ตะไคร้เป็นช้ินเ ฉียง ๆ บาง ๆ 
3. ซอยข่าอ่อนเป็นเส้นเล็กๆ บางๆ 
4. ซอยใบมะกรูดหยาบๆ แบ่งเป็น  2  ส่วน 



  

5. หัน่ผกัชีฝร่ังเป็นท่อนสั้นๆ 
6. สับพริกข้ีหนูหยาบๆ 
7. ผสม  พริกข้ีหนู  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา   นํ้ามะนาว  นมขน้จืด  นํ้าตาล  นํ้า  คนใหน้ํ้าตาลละลาย 
8. ตั้งนํ้ามนัใหร้้อนจดั  ใส่ใบมะกรูดท่ีแบ่งไว ้ ลงทอดใหก้รอบตกัข้ึนพกัใหส้ะเด็ดนํ้ามนั 
9. ทอดพริกข้ีหนูแหง้ ตกัข้ึน 
10. เทนํ้ามนัออกจากกระทะ  ใส่นํ้ามนัพริกเผงลงในกระทะ ใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดท่ีเหลือ  ผดั

พอหอม  เตม็ส่วนผสม  ขอ้ท่ี  7  ท่ีผสมไว ้ เค่ียวพอเดือด  ใส่ปลาหมึกผดัใหสุ้กใส่ขา้วผดัจน
แหง้  โรยผกัชีฝร่ัง  ตกัข้ึนแต่งหนา้ดว้ยใบมะกรูดทอดกรอบ รับประทานกบั  แตงกวา  ผกัชี  
พริกข้ีหนูแหง้ทอด 

ข้อแนะน า 
1. ใชข้า้วหอม หุงนํ้านอ้ยๆ ใหข้า้วค่อนขา้งแขง็ไม่แฉะ  เวลาผดัขา้วจะเ ป็นเมล็ดสวย  ขา้วท่ีนาํมา

ผดัควรทิ้งไวใ้หเ้ยน็สนิท 
2. ใชป้ลาหมึกกลว้ยหรือปลาหมึกกระดองก็ได ้ ถา้ผดัมากๆอาจลวกปลาหมึกใหสุ้กก่อน 
3. ใชกุ้ง้สดแทนปลาหมึกก็ได ้
4. ตะไคร้ลอกกาบแขง็ๆออกก่อนนาํมาหัน่ 

เกณฑ์ในการประเมิน 
 1.  ขา้วไม่แฉะ  ผดัเป็นเมด็สวย  รสเคม็ เปร้ียว หวาน เล็กนอ้ย  หอมกล่ินเคร่ืองตม้ยาํ   
                    เน้ือปลาหมึกสด กรอบ 

สาระน่ารู้ 
 

 ปกติอาหารจะผา่นกระเพาะไปยอ่ยใหเ้ล็กลงในลาํไส้  แลว้ดูดซึมผา่นผนงัลาํไส้เล็กไปในกระแส
เลือด  ท่ีผนงัลาํไส้มีเมด็เลือดขาวอยูท่ ั้งเป็นกลุ่มและกระจดักระจาย  คอยตรวจสอบส่ิงท่ีผา่นเขา้มา  หาก
เป็นส่ิงท่ียอมรับจะไม่แสดงอาการใด  แต่เป็นส่ิงท่ีเซลลเ์ขา้ใจวา่แปลกปลอม  จะมีปฏิกิริยาตอบโตท่ี้เรียกวา่
แพอ้าหารนัน่เอง 
 อาหารทะเลท่ีแพบ้่อยมีทั้งกุง้  ปู  หอยนางรม  หอยแครง  หอยแมลงภู่  ปลาหมึก  ปลา  เป็นเพราะ
โปรตีนบางชนิดท่ีอยูใ่นสัตวท์ะเลเหล่าน้ีไปกระตุน้เมด็เลือดขาวในร่างกายของคนท่ีแพ ้ โปรตีนน้ีแมท้าํให้
สุกดว้ยความร้อนก็ไม่ถูกทาํลายและไม่ถูกยอ่ยดว้ยนํ้ายอ่ยในลาํไส้  ทาํใหร่้างกายมีปฏิกิริยาตอบโตโ้ดยเมด็
เลือดขาวจะหลัง่สารเป็นสัญญาณไปยงัเซลลข์า้งเครียงและไปยงัเยือ่บุทัว่ร่างกาย เพื่อสอนใหรั้บรู้ และคอย
เป็นทหารคุม้ครอง หากมีส่ิงแปลกปลอมเช่นน้ีผา่นมาอีก 
 อาการแพข้องแต่ละคนจะแตกต่างกนัไป หากปฏิกิริยาตอบโตน้ี้เกิดท่ีเยือ่บุผวิของร่างกายผวิหนงั
จะเกิดผืน่คนัลมพิษท่ีเยือ่บุ ระบบทางเดินอาหารจะมีอาการตั้งแต่นอ้ยๆ เช่น คนั บวมบริเวณริมฝีปาก บวม



  

ในช่องปาก ล้ิน ลาํคอจนถึงขั้นปวดทอ้ง อาเจียน ทอ้งเสีย ท่ีเยือ่บุทางเดินหายใจ มีอาการจาม นํ้ามูกไหล 
หายใจลาํบาก บางรายเป็นโรคหอบหืดอยูอ่าจไม่กระตุน้ใหโ้รคกาํเริบได้ 
 ยิง่กวา่นั้น อาจมีอาการช็อคจากการแพอ้าหาร เป็นอนัตรายถึงชีวติ ถา้ไม่ไดรั้บรักษาทนัท่วงที 
อาการแพจ้ะเกิดข้ึนรุนแรงและรวดเร็ว โดยมีอาการคนั ลมพิษ บวมท่ีหนา้ ปาก แสบในลาํคอ หายใจไม่
ออก หายใจลาํบาก จากการบวมของเยือ่บุในลาํคอ ในหลอดลม และหลอดลม ความดนัโลหิตลดตํ่าลง ชีพ
จรเตน้เร็ว หนา้มืด เป็นลม หมดสติ และถึงแก่ชีวติ อาการแพเ้หล่าน้ี อาจเกิดภายใน 2-3 นาที จนถึง 2-3 
ชัว่โมง หลงัจากรับประทาน  
 คนท่ีแพอ้าหารทะเลชนิดไหน ตอ้งหลีกเล่ียงอาหารนั้นอยา่งเด็ดขาด ไม่ควรกินยาแกแ้พล่้วงหนา้ 
เพื่อจะรับประทานอาหารท่ีแพเ้ขา้ไป เพราะยาอาจบดบงัอาการขั้นตน้ ทาํใหผู้ป่้วยรับประทานในปริมาณ
มากจนเกิดอาการแพรุ้นแรงตามมา ภายหลงัได ้และควรฉีดอะดรีนาลินพกติดตัวไวเ้สมอ เพื่อความ
ปลอดภยัค่ะ 
 ใครท่ีแพอ้าหารทะเลชนิดไหน  มกัพบวา่พอ่หรือแม่อาจมีอาการแพด้ว้ยเช่นกนั  ถา้ไม่รู้วา่แพอ้ะไร
ใหล้องหยดุอาหารนั้นสัก  2-4  สัปดาห์  แลว้สังเกตอาการวา่ดีข้ึนหรือไม่  เช่น  ผืน่ลมพิษลดลง  ถา้
หลีกเล่ียงอาหารท่ีแพไ้ด ้ อาการผืน่ลมพิษจะหายไปไม่กาํเริบใน  1-2  ปี  แต่ก็ยงัแพอ้ยูต่ลอดชีวติถา้
รับประทานอีก 
แหล่งทีข้่อมูล 
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