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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 5

เรื่องทีส่ อน

กรอบเค็ม โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ กรอบเค็มได้
2. ทํากรอบเค็มได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํากรอบเค็ม
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนทํานํ้าตาลสําหรับเคลือบ
3. การทํารู ปร่ าง
4. การทอด
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ ทัพพีโปร่ ง กระทะ ตะหลิว อ่างผสม ไม้คลึงแป้ ง ตะแกรงพักขนม
กระดาษซับนํ้ามัน ภาชนะบรรจุใส่
ส่ วนผสมตัวแป้ง
1. แป้ งสาลีอเนกประสงค์
250 กรัม
2. ไข่ไก่
1 ฟอง
3. หัวกะทิ
70-80 กรัม
4. นํ้าปูนใส
2 ช้อนชา
1 ช้อนชา
5. นํ้ามันพืช
1 1 ช้อนโต๊ะ
6. เกลือ
4
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ส่ วนผสมนา้ ตาลเคลือบ
1. นํ้าตาลปี บ
3. นํ้า
5. พริ กไทยเม็ดโขลกละเอียด
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กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

2. แบะแซ
4.รากผักชีโขลก
6. นํ้าปลา

30 กรัม
3-5 ราก
1 1 -2 ช้อนชา
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4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาแป้ง
1. ร่ อนแป้ ง พักไว้ในอ่างผสม
2. ตีไข่ให้ฟู ใส่ กะทิ นํ้าปูนใส นํ้ามันพืช เกลือป่ น คนให้เกลือละลาย เทใส่ ในอ่างแป้ ง นวด
ให้เข้ากัน
3. แบ่งแป้ งเป็ นก้อน ใช้ไม้คลึงแป้ ง รี ดให้เป็ นแผ่นบางๆ ใช้ลูกกลิ้งตัดให้เป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยม
นําไปทอดในนํ้ามันร้อน ไฟปานกลาง จนสุ กเหลือง ตักขึ้นวางบนกระดาษซับนํ้ามัน เก็บไว้
อย่าให้โดนลม
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วิธีทานา้ ตาลเคลือบ
1. ผสมนํ้าตาล นํ้า แบะแซ รากผักชี พริ กไทย ในกระทะ
2. เคี่ยวไฟอ่อน จนส่ วนผสมเหนียวเป็ นยางมะตูมอ่อนๆ ใส่ แป้ งลงไปคลุกให้ทวั่ ตักขึ้นพอเย็น
บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท
ข้ อแนะนา
1. ใช้ส้อมตีไข่ให้ข้ ึนฟู
2. กะทิ ตวงประมาณ 1 ถ้วย
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3. ส่ วนของไข่ กะทิ นํ้าปูนใส นํ้ามัน เกลือป่ น ผสมแล้ว ชัง่ ได้น้ าํ หนักประมาณ 160 กรัม ถ้าผสม
แล้วนํ้าหนักไม่ครบเติมหัวกะทิได้
4. ถ้าไม่ใช้ไม้คลึงแป้ งรี ดแป้ ง จะใช้ที่รีดแผ่นเกี๊ยวรี ดให้บางก็ได้ ใช้บางขนาดเบอร์ 6-7
5. การรี ดแป้ งใช้แป้ งนวล โรยบนโต๊ะ และคอยกลับด้านแป้ งอย่าให้ติดโต๊ะ
6. นวดแป้ งแล้ว ไม่ตอ้ งพักแป้ ง รี ดแป้ งให้บางได้เลย ถ้าพักแป้ งไว้นาน แป้ งจะยืด เหนียว แฉะ
7. การเคี่ยวนํ้าตาลเคลือบใช้ไฟอ่อน ไม่ตอ้ งคนมาก ถ้าชอบใบผักชี หัน่ ใส่ ได้
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
แป้ งบางกรอบ หอมกลิ่นกะทิ และไข่ มีสีน้ าํ ตาลอ่อน นํ้าตาลเคลือบเป็ นเงาสวย เหนียว
เล็กน้อย หอมและเผ็ดกลิ่นพริ กไทย

สาระน่ ารู้
พริกไทยล่อน มักเรี ยกกันว่า พริ กไทยขาว ช่วยขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ บํารุ งธาตุ
ช่วยให้เจริ ญอาหาร ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ ใช้แต่งกลิ่นรสของอาหาร ช่วยในการถนอมอาหาร
พริกไทยดา ช่วยให้เจริ ญอาหาร ขับลม ลดไข้ นิยมใส่ ในอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็ นส่ วนผ สมหลัก
ช่วยในการดับกลิ่นคาว และเพิ่มกลิ่นของอาหารให้หอมน่ารับประทาน เวลาใช้ควรนํามาคัว่ ให้เมล็ดพอง
ตัวก่อน จะทําให้มีกลิ่นที่หอมยิง่ ขึ้น
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