แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 3

เรื่องทีส่ อน

ก๋วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนต้ มยาตาลึง โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําหมูต๋ ุนต้มยําตําลึงได้
2. ทําก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนต้มยําตําลึงได้
3. ใช้ในชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําซี่โครงหมูต๋ ุน
การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเครื่ องปรุ งรสต้มยํา
การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําหมูบะช่อ
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ ที่ลวกก๋ วยเตี๋ยว อ่างผสม หม้อ มีด เขียง
ส่ วนผสมซี่โครงหมูต๋ ุน
1. ซี่โครงหมู
500 กรัม
2. นํ้า
6
3. อบเชยท่อนขนาด ½ นิ้ว 1
ท่อน
4. โป๊ ยกัก๊
1
5. รากผักชี
3-4 ราก
6. กระเทียมทุบ 10
7. ซี อิ้วขาว
½
ถ้วย
8. เกลือป่ น
1
9. นํ้าตาลกรวด
1
ช้อนโต๊ะ
ส่ วนผสมหมูบะช่ อ
1. หมูสับ
200 กรัม
2. นํ้า
1/3
ส่ วนผสมเครื่องปรุ งรสต้ มยา
1. นํ้าพริ กเผา
6
ช้อนโต๊ะ
2. นํ้าปลา
1/3 -1/2
3. นํ้ามะนาว
1/3
ถ้วย
4. นํ้าตาลทราย 1/3 – 1/2
5. พริ กป่ น
3-4
ช้อนโต๊ะ
ส่ วนผสมเครื่องปรุ งก๋ วยเตี๋ยว
1. ก๋ วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
300
3. ตําลึงเด็ดเป็ นใบตามชอบ
5. หมูบะช่อ
7. เกี๊ยวทอดกรอบ

กรัม

2.
4.
6.
8.

ถัว่ งอก
300
ซี่โครงตุ๋น
ไข่เป็ ดต้มยางมะตูม 3-4
กระเทียมเจียว

ถ้วย
ดอก
กลีบ
ช้อนชา

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย

กรัม
ฟอง

9. ต้นหอม ผักชี ซอย
10. มะนาว
11. ถัว่ ลิสงคัว่ บดละเอียด
วิธีทาซีโครงหมูต๋ ุน
ใส่ น้ าํ อบเชย โป๊ ยกัก๊ รากผักชี กระเทียม ลงในหม้อ ยกขึ้นตั้งไฟจนเดือด ใส่ ซี่โครงหมู พอ
เดือดหมัน่ ช้อนฟองทิ้ง ปรุ งรสด้วยซี อิ้วขาว นํ้าตาลกรวด เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนซี โครงหมูสุกนุ่มปิ ดไฟ
วิธีทาหมูบะช่ อ
ใส่ น้ าํ ลงในหม้อ นําไปต้มพอเริ่ มเดือด ใส่ หมูสับ คนให้หมูสุก และกระจายไม่รวมกันเป็ นก้อน
ยกลง
วิธีทาเครื่องปรุ งรส
ผสมนํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้ามะนาว นํ้าตาล พริ กป่ น คนให้เข้ากันและนํ้าตาลละลาย ชิมรสตาม
ชอบ
วิธีปรุ งก๋ วยเตี๋ยว
1. ลวกเส้นเล็ก ถัว่ งอก ตําลึง ใส่ ลงในชาม
2. ผสมนํ้าต้มยํา โดย ตักนํ้าซุ บหมูต๋ ุนประมาณ 1/4 ถ้วย ใส่ ลงในชามอีกใบ ใส่ น้ าํ พริ กเผาที่ปรุ ง
ไว้ คนให้เข้ากันเทใส่ ลงในชามเส้นก๋ วยเตี๋ยวที่ลวกไว้ ให้มีน้ าํ ขลุกขลิก
3. ใส่ ซี่โครงหมูต๋ ุน หมูบะช่อ ไข่ตม้ ยางมะตูม เกี๊ยวทอด ถัว่ สิ สงคัว่ ต้นหอมผักชี
กระเทียมเจียว ตกแต่งด้วย มะนาว หัน่ เสี้ ยว
ข้ อแนะนา
1. การต้มไข่ใส่ น้ าํ พร้อมกับไข่ ยกขึ้นตั้งไฟอ่อน ไข่จะนุ่ม ใส่ เกลือเล็กน้อย ถ้าต้องการให้ไข่
แดงอยูต่ รงกลางลูก ให้คนเรื่ อยๆเพื่อให้ไข่กลับตัวอยูเ่ สมอไข่แดงจะไม่ติดอยูต่ รงเปลือก เมื่อสุ กแล้วจึงแช่
นํ้าเย็น
การต้มไข่ไก่ ถ้าต้องการไข่แดงเป็ นยางมะตูม ต้ม 5 นาที ถ้าต้องการไข่แดงแข็งต้ม 10 นาที
การต้มไข่เป็ ดถ้าต้องการไข่แดงเป็ นยางมะตูม ต้ม 10 นาที ถ้าต้องการไข่แดงแข็งต้ม 15 นาที
2. ถ้าไม่ใช้ซี่โครงหมูต๋ ุน จะใช้เนื้อส่ วนติดหัวใจ , ปอด , เนื้อขั้วปอด , ขั้วหัวใจ , เนื้อติดเอ็น ,
เอ็นแก้ว
3. ใส่ เส้นหมี่ , เส้นใหญ่ , วุน้ เส้น ได้ตามชอบ
4. ใส่ ลูกชิ้นหมู หมูตม้ เพิม่ ได้
เกณฑ์ ในการประเมิน
ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยํามีลกั ษณะนํ้าขลุกขลิก รสจัด หอมกลิ่นนํ้ามะนาว
สาระน่ ารู้

การทําความสะอาดฟองนํ้าล้างจานไม่ถูกวิธีอาจกลายเป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรคขนาดใหญ่ ทั้งเชื้อ
แบคทีเรี ย ซัมโมเนลล่า เชื้ออหิ วาต์เทียม หรื อเชื้อบาซี ลสั ซี เรี ยส ซึ่ งทําให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษและ
อุจจาระร่ วง
หลังล้างจานทุกครั้งจึงควรล้างฟองนํ้าให้สะอาด บีบนํ้าให้แห้ง ตากแดดไว้ 2-3 ชัว่ โมง และใช้
นํ้าส้มสายชู 4 ช้อนโต๊ะผสมกับนํ้าเปล่าครึ่ งลิตร แช่ฟองนํ้าและแผ่นใยขัดทิ้งไว้หนึ่งคืน สัปดาห์ละครั้ง
เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
ที่สาํ คัญเปลี่ยนฟองนํ้าล้างจานทุก 3 เดือน หรื อ เมื่อฟองนํ้าเริ่ มเปื่ อย
แหล่ งข้ อมูล
จากนิตยสาร HEALTH & CUISINE ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2549 หน้า 24

