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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   6   เร่ืองทีส่อน      ขนมไชเท้าทอด      โดยครูอรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํขนมไชเทา้ทอดได ้
 2. ทาํขนมไชเทา้ทอดได ้
 3. นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั หรือนาํไปประกอบอาชีพได้ 
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํขนมไชเทา้ทอด 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนทาํนํ้าจ้ิมขนมไชเทา้ทอด 
 3. การห่อ 
 4. การทอด 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง   ตาชัง่ อ่างผสม  รังถึง  หมอ้  กระทะ 
ส่วนผสมไชเท้าทอด 

1. หวัไชเทา้                             2     กิโลกรัม                2. แป้งขา้วเจา้                 1 -1
4

1      ถว้ย 

3. แป้งสาลี                             
2

1     ถว้ย                        4. ผงพะโล ้          2      ชอ้นชา 

5. เกลือป่น                              1    ชอ้นโตะ๊                 6. นํ้าตาล                    
2

1 -
3

2      ถว้ย 

7. พริกไทยป่น                        1     ชอ้นโตะ๊                8. ค่ืนฉ่าย                        50      กรัม 
9. แผน่ฟองเตา้หู ้                    1     แผน่ 

ส่วนผสมน า้จิม้ 
1. นํ้าส้มสายชู                       

4

3      ถว้ย                        2. นํ้า                                      
4

1      ถว้ย 

3. เกลือ                            1-1
4

1      ชอ้นชา                  4. นํ้าตาลทราย                            
4

3      ถว้ย 

5. นํ้าตาลปีบ                          
4

1     ถว้ย                       6. แบะแซ                                     50      กรัม 

7. พริกช้ีฟ้าแดงโขลก          2-3    เมด็                        8. ถัว่ลิสงคัว่โขลกตามชอบ 
9. ผกัชีหัน่                               1    ตน้ 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท า 
 1. ขดูหวัไชเทา้ใหเ้ป็นเส้น พกัไว ้นวดบีบนํ้าออกบา้ง 
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 2. ผสมแป้งขา้วเจา้  แป้งสาลี  ผงพะโล ้ พริกไทยป่น เกลือป่น  นํ้าตาลทราย เทใส่ในหวัไช
เทา้  เคลา้เบาๆ ใหเ้ขา้กนั ใส่ค่ืนฉ่าย 

 3. ใชผ้า้ชุบนํ้าบิดใหแ้หง้ เช็ดแผน่ฟองเตา้หูใ้หมี้ความช้ืน และน่ิม นาํไชเทา้ท่ีผสมไวว้างบนแผน่
ฟองเตา้หูใ้หชิ้ดริม ดา้นล่างมว้นใหแ้น่น พบัปิดหวั-ทา้ย 

 4. นาํไชเทา้ท่ีห่อแลว้ วางบนรังถึงนาํ ไปน่ึงประมาณ 20 นาที หรือจนสุก นาํออกจากรังถึง             
ผึ่งใหเ้ยน็ หัน่เฉียงๆ หนาประมาณ 1

2

1 -2  ซม. 

 5. ตั้งนํ้ามนัใหร้้อน นาํหวัไชเทา้ท่ีหัน่ท่ีหัน่ไวล้งทอดใหเ้หลืองตกัข้ึนวางบนกระดาษซบันํ้ามนั 
จดัใส่จานรับประทานกบันํ้าจ้ิม 

วธีิท าน า้จิม้ 
 -   ผสมนํ้าส้มสายชู  นํ้า  นํ้าตาลทราย  นํ้าตาลปีบ  เกลือ  แบะแซ  พริกแดงโขลก  นาํไปตั้งไฟ

เค่ียวใหเ้หนียวเป็นยางมะตูม   พกัไวใ้หเ้ยน็ เม่ือจะรับประทาน จึงตกัถัว่ลิสงคัว่ใส่  โรยผกัชี 
ข้อแนะน า 
 1. ขดูหวัไชเทา้เป็นเส้นใหญ่ๆ เวลาเค้ียวจะเกิดลกัษณะสัมผสัท่ีดี ทาํใหอ้ร่อย 
 2. ขดูหวัไชเทา้ทิ้งไว ้ เพื่อใหน้ํ้าในหวัไชเทา้ออก  เวลาผสมแลว้จะไดไ้ม่แฉะ 
 3. การผสมไม่ควรนวดนาน จะทาํใหแ้ป้งแฉะ ห่อยาก 
 4. ถา้นํ้าออกมากไป นาํส่วนผสมไปกวนพอแหง้ดิบๆ สุกๆ อยูต่วั จึงค่อยนาํมาห่อ 
 5. แผน่ฟองเตา้หูจ้ะเป็นแผน่กลมใหญ่ มีลกัษณะเหนียว ไม่ก รอบ ใชผ้า้ชุบนํ้าเช็ดหรือใช้

กระบอกฉีดนํ้าฉีดลงบนแผน่ฟองเตา้หู ้ ถา้ฉีดนํ้ามากไป  จะทาํใหแ้ผน่ฟองเตา้หูน่ิ้มเป่ือย    
ขาดง่าย     

 6. เวลาห่อมว้นใหแ้น่นประมาณ 3-4 รอบ 
 7. นาํไปแช่เยน็ใหแ้ขง็จะหัน่ไดส้วย และหัน่ง่าย 
 8. ถา้ไม่ชอบหวาน  ลดนํ้าตาลลง 
 9. ถา้ชอบกระเทียมโขลกรวมกบัพริกแดงได ้
5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 - มีลกัษณะน่ิม แป้งไม่มาก ผวินอกกรอบ รสเคม็ หวาน นํ้าจ้ิมขน้เหนียว รสเปร้ียว เคม็ หวาน 

หอมถัว่ 
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สาาระน่ารู้ 
 หวัไชเทา้ใชเ้ป็นอาหารรับประทานไดท้ั้งดิบ และสุก  เช่น  นาํมาปรุงเป็นแกงจืด แกงส้ม        
ผสมแป้งนาํไป น่ึงทาํเป็นขนมหวัผกักาดผดัไข่  ทาํไส้กุยช่าย  ใชท้าํผกัดองหรือผกัเคม็ ซ่ึงเรียกวา่หวัไช
โป๊ 
 หวัไชเทา้ หรือหวัผกักาดขาว มีกล่ินฉุน เน่ืองจากสารจาํพวกไอโซไทโอไซยาเนท ซ่ึงเป็นสารท่ี
ระเหยได ้สารอาหารท่ีพบในหวัไชเทา้ไดแ้ก่ วติามินซี กลูโคส ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และไนอะซิน 
 นํ้าคั้นจากหวัไชเทา้กินเป็นยาบาํรุงประสาท แกอ้าการผดิปกติเก่ียวกบัหลอดลมและทรวงอก 
ตาํรายาพื้นบา้นของอินเดีย ระบุวา่กินหวัไชเทา้ ช่วยใหน้อนหลบั และแกโ้รคประสาทได ้
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   7 เร่ืองทีส่อน      เผอืกทอด    โดยครูอรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํเผอืกทอดได ้
 2. ทาํเผอืกทอดได ้
 3. นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั หรือนาํไปประกอบอาชีพได้ 
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํเผอืกทอด 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํนํ้าจ้ิม 
 3. การห่อ 
 4. การทอด 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง  ตาชัง่  อ่างผสม  ลงัถึง  กระทะ  หมอ้ 
ส่วนผสมเผอืกทอด 

1. เผอืก 1
2

1     กิโลกรัม          2. แป้งสาลี    60 กรัม 

3. แป้งขา้วเจา้                                 4       ชอ้นโตะ๊          4. ถัง่ลิสงดิบโขลก 100 กรัม 
5. เกลือ                                           3       ชอ้นชา            6. นํ้าตาล     

4

1  ถว้ย 

7. พริกไทย                                     3        ชอ้นชา           8. นํ้า                  80 กรัม 
9. แผน่ฟองเตา้หู ้                            1        แผน่ 
 


