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สาระน่ ารู้

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

7. หอมแดง
ช้อนชา
9. กะปิ ปิ้ งไฟพอหอม

1
3

ถ้วย

8. ขมิ้น

1
2

ช้อนชา

10. นํ้าปลา หรื อซี อิ้วขาว

1

ช้อนโต๊ะ

12. เกลือ
14. ใบแมงลัก

1

ช้อนชา
ถ้วย

11.ซอสปรุ งรส หรื อซี อิ้วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
13. นํ้าตาล
2 ช้อนชา
15. ใบมะกรู ด

43
0
1
2

11

2

15 ใบ

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. เตรี ยมเครื่ องแกง
หัน่ พริ กชี้ฟ้าเขียวเป็ นแว่นๆ หัน่ ตะไคร้บางๆ
หัน่ ข่าให้ละเอียด หัน่ กระชายหยาบๆ
ปอกหอมกระเทียมหัน่ หยาบๆ หัน่ ขมิน้ บางๆ ซอยละเอียด
2. เตรี ยมผักโดยเด็ดใบแมงลักเป็ นใบๆ ซอยใบมะกรู ดเป็ นเส้น
3. โขลกข่า ตะไคร้ กระชาย ขมิ้น พอแหลก ใส่ กระเทียม หอม พริ กชี้ฟ้าเขียว และกะปิ โขลก
หยาบๆ พอแหลก (ไม่ตอ้ งละเอียด)
4. ผสมเครื่ องแกงกับเนื้อหมูคนให้เข้ากัน ปรุ งรสด้วยนํ้าปลา ซี อิ้วขาวหรื อซอสปรุ งรส
เกลือ และนํ้าตาลทราย ใส่ ใบมะกรู ด ใบแมงลัก 1 ถ้วย คลุกพอเข้ากัน
4

5. เตรี ยมใบตองขนาดตามต้องการ วางใบตองซ้อนกัน 2 ชั้น วางใบแมงลักที่เหลือ ตักส่ วนผสม
เนื้อหมูที่เตรี ยมไว้วางบนใบแมงลัก เกลี่ยให้แบนหนาประมาณ 1 ซม. วางใบแมงลักไว้บนหมูอีกชั้นหนึ่ง
ห่อพับใบตองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กลัดด้วยไม้กลัด
6. นําไปปิ้ งไฟปานกลาง ปิ้ งนานประมาณ 20-25 นาทีหรื อจนสุ กหอม
ข้ อแนะนา
1. ใช้เนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น ปลาทูน่ ึง กุง้ ฝอย ปลาซิ วก็ได้
2. ใช้ใบโหระพา ใบกะเพรา แทนใบแมงลักได้
3. ใช้พริ กแห้งแทนพริ กชี้ฟ้าสดก็ได้ ถ้าชอบเผ็ดกว่านี้ ผสมพริ กขี้หนูได้เล็กน้อย จะใช้เห็ด
นางฟ้ าแทนหมูก็ได้ แต่ตอ้ งนําเห็ดไปลวกสงให้สะเด็ดนํ้า เพิ่มข้าวเบือ (ข้าวสารแช่น้ าํ ให้พอง)ตําลงใน
ส่ วนของเครื่ องแกง เพื่อให้ขน้ เหนียวขึ้น
4. จะเพิม่ ไข่ไก่ 1 ฟองในส่ วนผสมก็ได้จะทําให้ ส่ วนผสมจับเกาะตัวกัน
2

5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
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งบหมูมีกลิ่นหอมทางสมุนไพร และใบตองที่ใช้ห่อ รสเค็ม แล้วแต่ชอบ เผ็ดน้อยๆ
หวานจากเนื้อหมู จะปิ้ งให้แห้ง หรื อแฉะเล็กน้อยก็ได้
สาระน่ ารู้
งบ ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายห่อหมก ห่อด้วยใบไม้ ใบตอง เป็ นต้น แล้วปิ้ งไฟ
(ราชบัณฑิตยสถานฯ)
งบเป็ นอาหารพื้นบ้าน ภาคเหนือเ รี ยก “งบ” ว่า “แอ๊บ” มีผสู ้ ันนิษฐานว่า แอ๊บ เป็ นคําที่เพี้ยนมา
จากคําว่า แขนบ หรื อ ขนาบ ซึ่ งเป็ นคําเรี ยกอาหารประเภทเดียวกับงบ ของเมืองหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว คนจังหวัดพิษณุ โลก เรี ยก งบ ว่า พแหนบ บางจังหวัดในภาคเหนือ เรี ยก แหนบ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 9 เรื่องทีส่ อน

สาคูไส้ ก้งุ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีการทําสาคูไส้กงุ้ ได้
2. ทําสาคูไส้กงุ้ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําสาคูไส้กงุ้
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําไส้กงุ้
3. การปั้ น
4. การนึ่ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง รังถึง มีด อ่างผสม ใบตอง เขียง
ส่ วนผสมสาคู
1. สาคูเม็ดเล็กอย่างดี
300
กรัม
2. นํ้าอุ่น
ส่ วนผสมไส้
1. มะพร้าวขูดขาว
200
กรัม
2. กุง้ สด
3. รากผักชี

2

ช้อนโต๊ะ

4. พริ กไทยเม็ด

5. กระเทียม

1

ช้อนโต๊ะ

6. กะทิ

กรัม

8. เกลือ

7. นํ้าตาลทราย

150-200

1

1
2
1
2
1
3

3-4

ก.ก.
ช้อนชา
ถ้วย
ช้อนชา

