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หัวไชเท้าใช้เป็ นอาหารรับประทานได้ท้ งั ดิบ และสุ ก เช่น นํามาปรุ งเป็ นแกงจืด แกงส้ม
ผสมแป้ งนําไป นึ่งทําเป็ นขนมหัวผักกาดผัดไข่ ทําไส้กุยช่าย ใช้ทาํ ผักดองหรื อผักเค็ม ซึ่ งเรี ยกว่าหัวไช
โป๊
หัวไชเท้า หรื อหัวผักกาดขาว มีกลิ่นฉุ น เนื่องจากสารจําพวกไอโซไทโอไซยาเนท ซึ่ งเป็ นสารที่
ระเหยได้ สารอาหารที่พบในหัวไชเท้าได้แก่ วิตามินซี กลูโคส ธาตุแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส และไนอะซิน
นํ้าคั้นจากหัวไชเท้ากินเป็ นยาบํารุ งประสาท แก้อาการผิดปกติเกี่ยวกับหลอดลมและทรวงอก
ตํารายาพื้นบ้านของอินเดีย ระบุวา่ กินหัวไชเท้า ช่วยให้นอนหลับ และแก้โรคประสาทได้

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน เผือกทอด โดยครู อรอนงค์ ลาดวล
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ เผือกทอดได้
2. ทําเผือกทอดได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเผือกทอด
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํานํ้าจิ้ม
3. การห่อ
4. การทอด
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ อ่างผสม ลังถึง กระทะ หม้อ
ส่ วนผสมเผือกทอด
1. เผือก
1 1 กิโลกรัม
2. แป้ งสาลี
2

3. แป้ งข้าวเจ้า
5. เกลือ

4
3

ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

4. ถัง่ ลิสงดิบโขลก
6. นํ้าตาล

7. พริ กไทย
9. แผ่นฟองเต้าหู ้

3
1

ช้อนชา
แผ่น

8. นํ้า

60

กรัม

100

กรัม
ถ้วย

1
4

80

กรัม
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ส่ วนผสมนา้ จิม้
1.นํ้าส้มสายชู
3. เกลือ
5. นํ้าตาลปี บ

1

3
4
1
4
1
4

ถ้วย

2. นํ้า

ช้อนชา

4. นํ้าตาลทราย

ถ้วย

6. แบะแซ

1
4
3
4

50

ถ้วย
ถ้วย
กรัม

7. พริ กชี้ฟ้าแดงโขลก
3 เม็ด
8. ถัว่ ลิสงคัว่ โขลกตามชอบ
9. ผักชี
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ขูดเผือกให้เป็ นเส้น ชัง่ นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม
2. ผสมแป้ งข้าวเจ้า แป้ งสาลี เกลือ นํ้าตาล พริ กไทย ใส่ ในเผือก เติมถัว่ ลิสง นํ้า ขยําจนเผือก
นิ่มอ่อนตัวลง
3. พรมหรื อฉี ดนํ้าบนแผ่นฟองเต้าหูใ้ ห้หมาดๆ ตักเผือกที่ผสมไว้วางเป็ นเส้นยาว ห่อด้วยแผ่น
ฟองเต้าหูม้ ว้ น 2-3 รอบ ให้เป็ นแท่งกลม ปิ ดหัวท้าย
4. ใช้ใบตอง หรื อผ้าขาวบางปูบนรังถึง เรี ยงเผือกที่มว้ นไว้แล้วลงไป นําไปนึ่ง 20-25 นาที
หรื อจนสุ ก ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น
5. หัน่ เผือกนึ่งแล้วเป็ นชิ้นเฉี ยงๆ นําไปทอดในนํ้ามันร้อนไฟปานกลาง พอเหลือง ตักขึ้นวางบน
กระดาษซับนํ้ามัน รับประทานกับนํ้าจิ้ม
วิธีทานา้ จิม้
ผสมนํ้าส้มสายชู นํ้า นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปี บ เกลือ แบะแซ พริ กชี้ฟ้าแดงโขลก นําตั้งไฟ
เคี่ยวให้เหนียวเป็ นยางมะตูม เวลาจะรับประทาน ตักใส่ ถว้ ย โรยถัว่ ลิสงคัว่ และใบผักชี
ข้ อแนะนา
1. เลือกเผือกที่แก่จดั สด เนื้อร่ วนซุ ยฟู ดูจากหัวใหญ่ๆ ต้นสดไม่เหี่ ยว มีน้ าํ หนัก รอยรอบหัว
เผือกห่างๆ
2. ขูดเผือกให้เป็ นเส้นอย่าใหญ่ หรื อละเอียดไป ถ้าไม่มีที่ขดู หัน่ บางๆ แล้วซอยเป็ นเส้นก็ได้
3. การผสมควรนวดนาน เพื่อให้เส้นเผือกนิ่ม ถ้ายังแข็ง เติมนํ้าได้อีกเล็กน้อย
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
กรอบ นุ่ม หอมกลิ่นเผือก และพริ กไทย รสเค็มหวาน
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ฟองเต้าหู ้ คือ ผิวหน้าของนํ้าเต้าหูท้ ี่ตม้ แล้ว จับตัวกันเป็ นแผ่น นํ้าเต้าหูท้ ี่ใช้ในการทําฟองเต้าหู ้
จะมีความเข้มข้น เท่ากับการทําเต้าหู ้ หรื อเข้มข้นกว่าก็ได้
ฟองเต้าหูม้ ีสารโปรตีนสู งกว่าเต้าหู ้ ฟองเต้าหูม้ ีท้ งั ชนิดแห้ง และสด ชนิดแห้งมีท้ งั ชนิดทํา เป็ น
แผ่นกลมบาง ใช้ทาํ หอยจ๊อ แฮ่ก๊ ึน ไชเท้าทอด เผือกทอด ฯลฯ เรี ยกว่า หู่กี ชนิดที่เป็ นเส้นหรื อแท่งแข็ง
เรี ยกว่า หู่เมาะ ใช้ทาํ อาหารต่างๆ เช่น ผัด ต้มจืด
ฟองเต้าหูส้ ดเป็ นฟองเต้าหูท้ ี่นาํ ไปม้วนแล้ว ทําอาหารกินได้เลย ฟองเต้าหูส้ ดมีขายในตลาดสด
หาซื้ อได้จากแม่ค ้ าขายเต้าหูโ้ ดยเฉพาะ ฟองเต้าหูส้ ดเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานเป็ นเดือน เมื่อจะ
นํามาใช้วางในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา พอนํ้าแข็งละลาย นําไปลวกในนํ้าร้อนก่อน จึงนําไปต้มจืด
ถ้านําไปผัด อาจนําไปทอด เพื่อให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 8

เรื่องทีส่ อน

งบหมู

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีการทํางบหมูได้
2. ทํางบหมูได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํางบหมู
2. การเตรี ยมใบตอง
3. การห่อ
4. การปิ้ ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ มีด เขียง อ่างผสม เตาย่างถ่าน หรื อไฟฟ้ า ใบตองไม้กลัด
ส่ วนผสม
1. หมูบด
250 กรัม
2. พริ กชี้ฟ้าเขียวหัน่
12 เม็ด
3. ตะไคร้
3 ต้น
4. ข่าหัน่ แว่น
3 แว่น
5. กระชาย
4 ราก
6. กระเทียม
3 ช้อนโต๊ะ

