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สาระน่ารู้ 
 ขา้วตู เป็นขนมท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนสมยัก่อน ท่ีนาํขา้วสวยท่ีเหลือรับประทานไม่หมด     
มาตากแลว้คัว่ใหก้รอบ  โขลกใหล้ะเอียด  นาํมาทาํขนมท่ีมีรสชาติ หอมหวาน  เป็นการประหยดั รู้จกัใช้
ของท่ีมีเหลือ ใหเ้กิดประโยชน์ 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   18 เร่ืองทีส่อน     เส้นหมีผ่ดัเจ โดยครูอรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํเส้นหม่ีผดัเจได ้
 2. ทาํเส้นหม่ีผดัเจได ้
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสมเส้นหม่ีผดัเจ 
 2. ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสม 
 3. ขั้นตอนการทาํ 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ชอ้นตวง   ตาชัง่  มีด   เขียง   กระทะ   ตะหลิว 
 ส่วนผสม 

1. เส้นหม่ี                                 200        กรัม                 2. ฟองเตา้หูแ้ผน่บาง      50  กรัม 
3. เห็ดหอมแช่นํ้าใหน่ิ้ม              10        ดอก                4. เตา้หูข้าว        1       แผน่ 
5. กะหลํ่าปลี                             300        กรัม                6. แครอท    200       กรัม 
7. พริกช้ีฟ้าแดง                        1- 2        เมด็                 8. ค่ืนฉ่าย                    50       กรัม 
9.  ถัว่งอก                                  300       กรัม             10. ขิงบุบสับละเอียด     50       กรัม 
11. นํ้ามนัหอยเจ                        5-6       ชอ้นโตะ๊       12. ซีอ้ิวขาว                     6      ชอ้นโตะ๊ 
13. นํ้าตาลทราย                          1-2      ชอ้นโตะ๊       14. นํ้ามนังา                 1-2       ชอ้นโต๊ะ 
15. พริกไทยป่น                                                           16. นํ้ามนัพืช 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท า 

 1.  แช่เส้นหม่ีในนํ้าเยน็ใหน่ิ้ม  นาํไปลวกพอสุก  ตกัข้ึนสะบดันํ้าใหแ้หง้  ใส่นํ้ามนังา  นํ้ามนั
หอยเจ  ซีอ้ิวขาว(4 ชอ้นโตะ๊)  นํ้าตาลทราย  คลุกใหเ้ขา้กนั  พกัไว ้
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 2.  นาํฟองเตา้หูไ้ปทอดใหก้รอบ  ตกัข้ึนใส่หมอ้  เติมนํ้าเล็กนอ้ย  ใส่ซีอ้ิวขาว 1 ชอ้นโตะ๊ 
นาํไปตั้งไฟ  เค่ียวใหนุ่้ม  พกัไว ้

 3.  หัน่กะหลํ่าปลี  แครอท  พริกช้ีฟ้าแดง  ใหเ้ป็นเส้นฝอย  
 4.  หัน่ค่ืนฉ่าย ใหเ้ป็นท่อนยาวประมาณ 1-1

4

1  น้ิว 

 5.  หัน่เตา้หูข้าวเป็นช้ินบาง ๆ เล็ก ๆ 
 6.  หัน่เห็ดหอมเป็นช้ินบาง ๆ  

 7.  ตั้งกระทะใส่นํ้ามนัพอร้อน  ใส่เตา้หูข้าวลงทอดพอตึงตวั  ตกัข้ึน  ใส่เห็ดหอมผดัใหห้อม  
ปรุงรสดว้ยซีอ้ิวขาว 1 ชอ้นโตะ๊  นํ้าตาลทรายเล็กนอ้ย  เติมนํ้าเล็กนอ้ย เค่ียวจนแหง้ตกัข้ึน 

 8.  ใส่นํ้ามนัลงในกระทะ  ใส่ขิงลงผดัพอหอม  ใส่เตา้หูข้าวผดัพอเหลือง  ใส่กะหลํ่าปลี  
แครอท  พริกแดง  พอผดัสลด  ใส่เส้นหม่ี  ถัว่งอก  ฟองเตา้หู ้ เห็ดหอม  ค่ืนฉ่าย  ผดัใหเ้ขา้กนั  ตกัข้ึน 
โรยพริกไทยป่น รับประทานร้อน ๆ 
ข้อแนะน า 
 1.  ไม่ควรลวกเส้นหม่ีนาน เพราะเส้นจะเละ 
 2.  ใชเ้ส้นหม่ีขา้วกลอ้งก็ได ้
 3.  ถา้ชอบใหมี้รสเปร้ียวเผด็ เวลาผดัปรุงรสดว้ยพริกป่น และพริกดองนํ้าส้ม 
 4.  ถา้ชอบผกัมากเพิ่มไดต้ามชอบ 
 5.  ถา้ไม่ใชเ้ส้นหม่ีจะใชเ้ส้นหม่ีซัว่ก็ได ้
 6.  ขิงจะช่วยชูกล่ิน และรส แต่ตอ้งผดักบันํ้ามนัใหห้อมก่อน 
5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 -  เส้นสุกนุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง ผกัสุก แต่ไม่น่ิมเกินไป รสชาติเคม็นาํ 
 

สาระน่ารู้ 
 อาหารจานเดียว   อาหารคาวท่ีไม่ตอ้งจดัเสิร์ฟเป็นสาํรับ  มกัจะมีขา้วและกบัขา้ว พร้อมท่ีจะ
บริโภคไดท้นัที  หรืออาจเป็นอาหารประเภทเส้น  ผูจ้ดัอาหารจานเดียว ควรคาํนึงถึง ความครบถว้น  ดา้น
โภชนาการใหมี้อาหารครบทั้ง  5  หมู่  เพื่อใหไ้ดรั้บสารอาหารครบถว้น ทั้งดา้นปริมาณ  และคุณภาพ  
ส่วนประกอบของอาหารจานเดียวควรประกอบดว้ย 
 1.  มีส่วนประกอบของขา้ว หรือแป้ง เช่น เส้นหม่ี บะหม่ี ขนมจีน รวมถึงแป้งจากเมล็ดธั ญพืช   
ต่าง ๆ  ทาํใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 2.  มีส่วนประกอบของเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์และถัว่เหลือง เช่น  เน้ือววั  เน้ือหมู ไก่  
ปลา  กุง้  หอย  ไข่  เตา้หู ้ ทาํใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารประเภทโปรตีน 
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 3.  มีส่วนประกอบของนํ้ามนั หรือ ไขมนั เช่น นํ้ามนัพืช เนย กะทิ ทาํใหร่้างกายไดรั้บ
สารอาหารประเภทไขมนั 
 4.  มีส่วนประกอบของผกัต่าง ๆ ทาํใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารประเภทวติามิน และ    เกลือแร่ 

 
 
 
 
 

ประวตัคิรูผู้สอน 
 

ช่ือ-นามสกุล         นางสาวเกศยา  ยงภูมิพุทธา 
 

วนั เดือน ปีเกดิ       9  เมษายน  2502 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน         บา้นพกัครูวทิยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล 
   ถนนเลียบวงั  อ. หวัหิน  จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

สถานทีท่ างาน    วทิยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล   อ. หวัหิน   จ. ประจวบคีรีขนัธ์   77110 
 

ประวตัิการศึกษา/การฝึกอบรม 
-    ปวส. คหกรรมศาสตร์  วิทยาเขตพระนครใต ้
-    คศบ.คหกรรมศาสตร์  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

 

ผลงานทางวชิาการ  หรือ ผลงานจากการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม  
   1.  แผนการสอนออกอากาศทางไกลผา่นดาวเทียม  ปีการศึกษา 2538-2550 
                                                    วชิา  อาหาร -  ขนมไทย 

           วชิา   อาหาร - ขนมเพื่ออาชีพ 
    วชิา  โดนทั -  ขนมปัง 
    วชิา   คุกก้ี - เคก้ 

           วชิา  พาย – ขนมเป๊ียะ 
2.  ส่ือ VDO   ,   ส่ือ CD   วชิาเบเกอร่ี   อาหารขนมไทย 

 

ประวตัคิรูผู้สอน 
 


