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 7.  ถาไมมีน้ําตาลออย  ใชน้ําตาลปบแทนได  แตจะไมหอมอรอยเหมือนกับน้ําตาลออย 
5.  เกณฑการประเมินผล 
 ขนมมีเนื้อนิ่มนุมนวล  เหนียว  กรอบเดงเล็กนอย  แปงไมตกตะกอนแข็งที่กนถวย  เมื่อเย็นสนิทแคะ
ออกจากถวย  แปงจะรอนเปนเงาไมเละติดกนถวย  มีสีเขียวเขมแบบเขียวใบเตย  หอมกลิ่นใบเตย  น้ําเชื่อมมี
ความขนเหนียวจับเกาะขนมไดดี  ไมตกผลึกเปนทราย  มีกล่ินหอมของน้ําตาลออย  มีสีเขม  งาขาวคั่วมีกล่ิน
หอม 

สาระนารู 
 ใบเตย  ใชแตงสีอาหาร  เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร  ชวยบํารุงหัวใจ  ชวยลดอาการกระหายน้ําทําใหชุม
ช่ืน 
 การทําชาใบเตย  นําใบเตยมาลางใหสะอาด  หั่นเล็ก ๆ  ตากแดดใหแหง  หรือนําไปคั่วใหแหง                 
(ใชไฟออนๆ )  เก็บใสขวด  จะได  “ชาเตยหอม”  เมื่อตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา  จะไดชากลิ่นหอม
ชวนดื่ม  ราคาถูก  ดื่มแลวช่ืนใจ 
 แหลงขอมูล น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที่   3     เรื่องที่สอน       ขาวเหนียว  หมูฝอย โดยครู อรอนงค ลําดวล 
 

ขาวเหนียว  หมูฝอย 
 ขาวเหนียว  หมูฝอย  เปนอาหารที่รับประทานเลน ๆ หรือจะรับประทานจนอิ่มก็ได  เปนอาหารที่
รับประทานสะดวก  นิยมทําขายหนาโรงเรียน  โรงงาน  ตามตลาดนัด  ใชขาวเหนียวดํานึ่ง  หรือขาวเหนียว
ขาวนึ่ง  ขายคูกันกับหมูปง  ก็ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อไดตามชอบ 
1.  จุดประสงคการสอน 
 1.  บอกสวนผสมและวิธีทําขาวเหนียว  หมูฝอยได 
 2.  นึ่งขาวเหนียวได 
 3.  ทําหมูฝอยได 
 4. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได 
2.  รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อสวนผสมและขั้นตอนการทําหมูฝอย 
 2.  ขั้นตอนการทําหมูฝอย 
 3.  การนึ่งขาวเหนียว 
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3.  วัสดุอุปกรณ  หนังสือ  และสิ่งท่ีตองเตรียม 
 อุปกรณ  ถวยตวง  ชอนตวง  หวดนึ่งขาวเหนียว  หรือ  ลังถึง  ผาขาวบาง หมอ  กระทะ  มีด  เขียง  
กระชอน  ทัพพีโปรง    กระดาษซับน้ํามัน 
ขอแนะนําในการเตรียมเลือกซ้ือสวนผสม 

- หมู  ใชหมูเนื้อแดง  สวนสะโพก เลือกหมูที่ไมติดมันและใหมสด  ดีกวาหมูแชเย็น  เพราะเนื้อหมู
จะมีความเหนียว  เวลาฉีกเปนเสนจะไดหมูเสนยาวไมขาด  เวลาทอดสุกแลวจะมีลักษณะนา
รับประทาน  เนื้อหมูที่ใหมสด  จะมีสีชมพูออน  เนื้อละเอียด  ไมมีกล่ิน  สวนหมูที่เกา  จะมีสีซีด  
กล่ินไมคอยดี 

สวนผสมขาวเหนียวนึ่ง 
 1.  ขาวเหนียว  1 / 2  กิโลกรัม 2.  เกลือ   2 ชอนชา 
สวนผสมหมูฝอย 
 1.  เนื้อหมูไมติดมัน 1 กิโลกรัม 2.  น้ํา            8 – 10 ถวย 
 3.  เกลือ       1 1 /2  - 2 ชอนโตะ 4.  น้ําตาลทราย  300 กรัม 
 5.  ซีอ้ิวขาว  100 กรัม  6.  สีผสมอาหาร  สีแดง  เหลือง 
 7.  น้ํามันสําหรับทอด 
4.  ขั้นตอนการทาํ 
วิธีทําขาวเหนียวนึ่ง 
 1.  ลางขาวเหนียวใหสะอาด  แชน้ําผสมเกลืออยางนอย  3  ช่ัวโมง  สงใหสะเด็ดน้ํา 
 2.  ขาวเหนียวใสในหวด  หรือลังถึงที่ปูผาขาวบาง  นึ่งจนสุก 
วิธีทําหมูฝอย 
 1.  หั่นหมูเปนชิ้นใหญ ๆ ตามยาวเสน  ใสน้ํา  เกลือ  นําไปตมใหสุกนุม  ตักขึ้นพักไวพออุน 
 2.  ฉีกเนื้อหมูที่พักไวใหเปนเสนฝอยเล็ก ๆ ยาว ๆ 
 3.  ผสมหมูที่ฉีกไว  น้ําตาล ซีอ้ิวขาว  สีผสมอาหาร  เคลาใหเขากันจนน้ําตาลละลายหมด 
 4.  ใสน้ํามันลงในกระทะ  พอน้ํามันเริ่มรอนใสหมูที่คลุกไวลงทอด  ใชไมเขี่ยหมูไปมา  จนหมูเร่ิม
เปนเสนแข็ง  ตักขึ้นวางบนกระชอนใหสะเด็ดน้ํามัน  เทใสบนกระดาษซับน้ํามันอีกครั้งหนึ่ง  พอหายรอนใช
มือดึงหมูใหแยกจากกันไมจับเปนกอน  พอเย็นสนิท  เก็บใสภาชนะที่ปดสนิท  ใชรับประทานกับขาวเหนียว
นึ่ง 
ขอแนะนํา 
 1.  วิธีดูวาหมูที่ตมสุกนุมไดที่หรือยัง  ทําโดยตักชิ้นหมูขึ้นมา  ใชนิ้วหรือเล็บจิกเนื้อหมูฉีกดูวาฉีกได
งายหรือยังฉีกยาก  ถาฉีกงายแสดงวาสุกพอดี  ถาฉีกยากยังแข็งอยู  เวลาฉีกเปนเสนฝอยจะทํายาก  ตองใชมีด
สับหรือคอนทุบเนื้อทุบเบา ๆ ใหเสนเนื้อหมูแตกจะฉีกงายขึ้น  ถาตมจนเปอยเวลาฉีกเสนจะขาดไมเปนเสน
ยาว  หมูฝอยท่ีทอดไมสวย 
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 2. หมูสด  1  กิโลกรัม  ตมสุกแลวจะเหลือน้ําหนักประมาณ  500 – 600  กรัม  ขึ้นอยูกับเอ็นหรือมันที่
ติดมา 
 3.  หมูที่ฉีกไว  ถายังไมทอด  เก็บไวในตูเย็น  เวลาทอดจึงนํามาผสมเครื่องปรุงแลวทอด 
 4.  การทอดหมู  ไมตองใชน้ํามันรอนจัด  ไฟปานกลาง  ถาไฟแรงไปหมูจะไหม  มีสีเขม  ถาไฟออน
จะอมน้ํามัน  ถาชอบกรอบใชเวลาการทอดนานกวา  ถาชอบนิ่มใชเวลาในการทอดนอยกวา 
 5.  ถาชอบรสจัด  ใชน้ําตาล  400  กรัม  ซีอ้ิวขาว  120  กรัม 
 6. สีผสมอาหารใชสีแดง  หรือสีชมพู  ผสมกับสีเหลือง  ใหเปนสีสมแดง  ผสมกับน้ําเล็กนอย 
 7.  ถาชอบหอมเจียว  นํามาโรยบนหมูเพิ่มได 
 8.  ถาใชขาวเหนียวดํานึ่ง  ใหใชขาวเหนียวดําผสมขาวเหนียวขาวแชรวมกันแลวนึ่ง  ถาใชขาวเหนียว
ดําเพียงอยางเดียว  จะแข็ง  ไมนุม 
4.  เกณฑในการประเมิณผล 
 ขาวเหนียวนึ่ง  สุกนุม  ไมแข็งเปนไต  หรือ  แฉะ  หมูฝอย  มีรสหวาน  เค็ม   

 แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่   4     เรื่องที่สอน       กวยเต๋ียวบก โดยครู อรอนงค ลําดวล 

 
กวยเตี๋ยวบก 

 กวยเตี๋ยวบก  สูตรนี้มาจากจังหวัดชลบุรี  ทํางาย ๆ ไมตองใชฝมือในการปรุงมากมาย  เพียงแตตอง
เลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  เชน  ผักสด ๆ  ถ่ัวลิสงคั่วใหม ๆ  กุงแหงอยางดีตัวโต ๆ  เสนกวยเตี๋ยวที่เหนียว
นุม  ที่สําคัญ  ตองใชกระเทียมดองยี่หอที่อรอยถูกใจ  รสไมหวาน  เราก็จะไดอาหารวางที่ทํางาย ๆ มีวิธีการกิน
คลายเมี่ยง  คือใชเสนกวยเตี๋ยวหอเครื่องปรุงตาง ๆ และมีน้ําราด  สวนผสมที่ใชมีสรรพคุณชวยใหระบบ
ทางเดินอาหารทํางานไดดีขึ้น 
1.  จุดประสงคการสอน 
 1.  บอกสวนผสมและวิธีทํากวยเตี๋ยวบกได 
 2.  ทํากวยเตี๋ยวบกได 
 3.  นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได 
2.  รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อสวนผสมและขั้นตอนการเตรียมสวนผสมกวยเตี๋ยวบก 
 2. ขั้นตอนการทํากวยเตี๋ยวบก 
 3.  ขั้นตอนการทําน้ําราดกวยเตี๋ยวบก 
3. วัสดุอุปกรณ  หนังสือ  และสิ่งท่ีตองเตรียม 
 อุปกรณ  ถวยตวง  ชอนตวง  กระทะ  ตะหลิว  มีด  เขียง  รังถึง 


