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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 
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ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม 

-  กวยเตี๋ยว  ใชกวยเตี๋ยวเสนใหญที่ยังไมไดหั่น  เลือกซื้อเสนที่มีลักษณะบาง  เหนียว  นุม  ( เสนที่
ทํา 

จากแปงขาวเจาผสมแปงมัน)  ไมมีกล่ินเหม็นหืนของน้ํามัน 
-  กุงแหง  เลือกกุงแหงเนื้อตัวโต  ไมเค็มมาก  หวานเนื้อกุงตามธรรมชาติ  สีไมจัด 
- ถั่วงอก  เลือกใชถ่ัวงอกที่สดใหม  ใบออนเปนสีขาวเหลือง  ลางดวยน้ําผสมน้ําสมสายชู  หรือ   

น้ําละลายสารสมก็ได  แลวจะลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง 
-  ไขเจียว  ใชไขไกตีพอเขากัน  นําไปกรอกบนกระทะรอนใหเปนแผนบาง ๆ เหมือนทําไขยัดไส   

หรือไขฝอยท่ีรับประทานกับขาวคลุกกะป  การกรอกไข  ใสน้ํามันบาง ๆ ใหทั่วกระทะ  พอกระทะรอนจัด  เท
ไขใสกรอกใหเปนแผนบาง ๆ หร่ีไฟออน  หยอดน้ํามันรอบ ๆ พอไขสุก  แซะริมรอบ  มวนใหกลม  นํามาหั่น
เปนเสนบาง ๆ 

-  มะนาว  เลือกเปลือกบางเรียบ  ไมเหี่ยว  ผลนิ่ม  ผิวมีสีเขียว  จะหอมกวามะนาวเกาผิวสีเหลือง 
- กระเทียมดอง  เลือกใชที่อรอยถูกใจ   รสไมหวานจัดและสะอาด  เชน  กระเทียมดองของ

วนัสนันทหรือของเบญจมาศ 
สวนผสมกวยเตี๋ยวบก 
 1.  กวยเตี๋ยวเสนใหญทั้งแผน 300 กรัม 2.  ไขไก  2 ฟอง 
 3.  กุงแหงเนื้อ   100 กรัม 4. ถ่ัวงอก  100 กรัม 
 5.  ถ่ัวลิสงคั่ว   1 / 2 ถวย 6.  แตงกวา  2 – 3 ลูก 
 7.  ใบสะระแหน   1 / 2 ถวย 8.  ผักกาดหอม  2 – 3 ตน 
สวนผสมน้ําราดกวยเตี๋ยวบก 
 1.  น้ํากระเทียมดองอยางดี 1 / 2 ถวย 2.  กระเทียมดองซอย 3 ชอนโตะ 
 3.  ขิงซอย  3      ชอนโตะ 4.  พริกขี้หนูซอย       10 – 15 เม็ด 
 5.  เกลือปน  1 / 2       ชอนชา 6.  น้ํามะนาว  2 ชอนโตะ 
4.  ขั้นตอนการทํา 
 1.  หั่นแผนกวยเตี๋ยวเปนสี่เหล่ียมขนาด  2.5 x 2.5  หรือ  3 x 3  นําไปนึ่งใหรอน 
 2.  ตอกไขใสชามตีพอแตก  ตั้งกระทะใสน้ํามันทาบางๆใหทั่วกระทะ  พอรอน  เทไขใส  กรอกให
เปนแผนกลมบาง  พอสุกนํามาหั่นเปนเสนฝอย  
 3.  ลางกุงแหงใหสะอาด  ผ่ึงใหแหง 
 4.  เด็ดหางถั่วงอก  ลางใหสะอาด 
 5.  หั่นแตงกวาเปนสี่เหล่ียมลูกเตา 
 6.  เด็ดใบสะระแหนเปนใบ ๆ  
 7.  ตัดกานแข็งของผักกาดหอมทิ้ง  ถาใบใหญหั่นครึ่งหนึ่ง 
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วิธีการทําน้ําราดกวยเตี๋ยวบก 
 ผสมสวนผสมทั้งหมดรวมกัน  คนใหเขากัน  ชิมรสตามชอบ 
วิธีรับประทาน 
 วางแผนกวยเตี๋ยวลงบนผักกาดหอม  หยิบสวนผสมทุกอยาง ๆ ละ 1  ช้ิน  วางบนแผนกวยเตี๋ยวแบบ
เมี่ยง  ราดดวยน้ําราดกวยเตี๋ยวที่เตรียมไว   
ขอแนะนํา 
 1.  จะเพิ่มเนื้อหมูตมกับเกลือหั่นสี่เหล่ียมลูกเตาก็ไดตามชอบ  
 2.  กุงแหงที่ลางสะอาดแลวจะนําเขาเตาไมโครเวฟอบพอแหง  หรือทิ้งใหสะเด็ดน้ําก็ได 
 3.  ถ่ัวลิสงคั่วไฟออน ๆ หมั่นคนจนเปลือกเหลืองเกรียม  ลอนหลุดจากเมล็ด  ถาเปลือกไมเกรียมถ่ัว
จะไมหอม 
 4.  การลางผักสด  ควรแชดวยน้ําสมสายชูผสมน้ํา  หรือเกลือผสมน้ําทิ้งไว  10 – 15  นาที  เพื่อชวยลด
ยาฆาแมลงหรือสารพิษตกคางที่ติดมากับผัก 
 5.  ถาชอบเผ็ดใสพริกขึ้หนูหั่นเพิ่ม  ในสวนผสมของกวยเตี๋ยว 
5.  เกณฑในการประเมินผล 
 กวยเตี๋ยวบกมีรสชาติเปรี้ยว  หวาน  เค็ม  เผ็ดเล็กนอย  หอมถ่ัวลิสงคั่ว  

สาระนารู 
 ใบสะระแหน  สารอาหารสําคัญที่มีอยูในใบสะระแหนคือ  เบตาแคโรทีนและเหล็ก  แมจะมีปริมาณ
ไมมาก  แตใบสะระแหนก็มีสารเมนทอล  ซ่ึงมีกล่ินหอมเย็น  ชวยใหสดชื่น  แกปวดหัวไดดี  ตํารายาแผน
โบราณบอกวา  สะระแหนสามารถแกปวดทอง  ขับลมในลําไส  แกจุกเสียดแนนเฟอและอาการเกร็งของ
กลามเนื้อได 
 แตงกวาสด  แมจะมีคุณคาทางอาหารไมสูงมาก  แตในผลแตงกวาก็มีน้ํามาก  แกเผ็ดไดดี  กินแตงกวา
แลวชวยทําใหสดชื่น  ผิวสวยชุมชื่นและยังชวยขับปสสาวะได   
 กระเทียม  เปนเครื่องเทศ  ไดรับการยอมรับวามีสรรพคุณมากมาย  เชน  ชวยขับลมในลําไส  ชวยยอย
อาหาร  แกไอ  ขับเสมหะ  จากการศึกษาพบวา  กระเทียมที่ใหสุกแลวหรือกระเทียมดอง  สามารถชวยลด
คอเลสเตอรอลในเสนเลือด  และปองกันโรคหัวใจได   
 พริกขี้หนู  มีรสเผ็ดรอน  เปนรสชาติที่คนไทยขาดไมได  พริกจะทําใหเจริญอาหาร  ชวยยอย  ในเม็ด
พริกมีเบตาแคโรทีนสูง  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเปนวิตามินเอในรางกายได  การกินพริกปริมาณพอเหมาะจะทําให
เลือดไมจับตัวกันเปนกอน  หรือชวยใหเลือดลมไหลเวียนไดดีนั่นเอง  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวา  พริกมี
สารแคปไซซิน  (Capsaicin)  ซ่ึงเปนสารแอนติออกซิแดนทที่มีสวนชวยปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคตอกระจก  และโรคมะเร็งบางชนิด 
 แหลงขอมูล นิตยสาร  HEALTH  & CUISINE 
  


