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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 6

เรื่องทีส่ อน ขนมไชเท้ าทอด

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมไชเท้าทอดได้
2. ทําขนมไชเท้าทอดได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมไชเท้าทอด
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนทํานํ้าจิ้มขนมไชเท้าทอด
3. การห่อ
4. การทอด
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ อ่างผสม รังถึง หม้อ กระทะ
ส่ วนผสมไชเท้าทอด
1. หัวไชเท้า
2 กิโลกรัม
2. แป้ งข้าวเจ้า
3. แป้ งสาลี

ถ้วย

4. ผงพะโล้

5. เกลือป่ น

1 ช้อนโต๊ะ

6. นํ้าตาล

7. พริ กไทยป่ น
9. แผ่นฟองเต้าหู ้
ส่ วนผสมนา้ จิม้
1. นํ้าส้มสายชู

1 ช้อนโต๊ะ
1 แผ่น

8. คื่นฉ่าย

1

1 -1 1

4

ถ้วย

2 ช้อนชา

2

3. เกลือ
5. นํ้าตาลปี บ

1-1

3
4
1
4
1
4

ถ้วย

2. นํ้า

ช้อนชา

4. นํ้าตาลทราย

ถ้วย

6. แบะแซ

7. พริ กชี้ฟ้าแดงโขลก
2-3 เม็ด
8. ถัว่ ลิสงคัว่ โขลกตามชอบ
9. ผักชีหนั่
1 ต้น
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ขูดหัวไชเท้าให้เป็ นเส้น พักไว้ นวดบีบนํ้าออกบ้าง

-

1 2
2 3

ถ้วย

50 กรัม

1
4
3
4

ถ้วย
ถ้วย

50 กรัม
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2. ผสมแป้ งข้าวเจ้า แป้ งสาลี ผงพะโล้ พริ กไทยป่ น เกลือป่ น นํ้าตาลทราย เทใส่ ในหัวไช
เท้า เคล้าเบาๆ ให้เข้ากัน ใส่ คื่นฉ่าย
3. ใช้ผา้ ชุบนํ้าบิดให้แห้ง เช็ดแผ่นฟองเต้าหูใ้ ห้มีความชื้น และนิ่ม นําไชเท้าที่ผสมไว้วางบนแผ่น
ฟองเต้าหูใ้ ห้ชิดริ ม ด้านล่างม้วนให้แน่น พับปิ ดหัว-ท้าย
4. นําไชเท้าที่ห่อแล้ว วางบนรังถึงนํา ไปนึ่งประมาณ 20 นาที หรื อจนสุ ก นําออกจากรังถึง
ผึ่งให้เย็น หัน่ เฉี ยงๆ หนาประมาณ 1 1 -2 ซม.
2

5. ตั้งนํ้ามันให้ร้อน นําหัวไชเท้าที่หนั่ ที่หนั่ ไว้ลงทอดให้เหลืองตักขึ้นวางบนกระดาษซับนํ้ามัน
จัดใส่ จานรับประทานกับนํ้าจิ้ม
วิธีทานา้ จิม้
ผสมนํ้าส้มสายชู นํ้า นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปี บ เกลือ แบะแซ พริ กแดงโขลก นําไปตั้งไฟ
เคี่ยวให้เหนียวเป็ นยางมะตูม พักไว้ให้เย็น เมื่อจะรับประทาน จึงตักถัว่ ลิสงคัว่ ใส่ โรยผักชี
ข้ อแนะนา
1. ขูดหัวไชเท้าเป็ นเส้นใหญ่ๆ เวลาเคี้ยวจะเกิดลักษณะสัมผัสที่ดี ทําให้อร่ อย
2. ขูดหัวไชเท้าทิ้งไว้ เพื่อให้น้ าํ ในหัวไชเท้าออก เวลาผสมแล้วจะได้ไม่แฉะ
3. การผสมไม่ควรนวดนาน จะทําให้แป้ งแฉะ ห่อยาก
4. ถ้านํ้าออกมากไป นําส่ วนผสมไปกวนพอแห้งดิบๆ สุ กๆ อยูต่ วั จึงค่อยนํามาห่อ
5. แผ่นฟองเต้าหูจ้ ะเป็ นแผ่นกลมใหญ่ มีลกั ษณะเหนียว ไม่ก รอบ ใช้ผา้ ชุบนํ้าเช็ดหรื อใช้
กระบอกฉี ดนํ้าฉี ดลงบนแผ่นฟองเต้าหู ้ ถ้าฉี ดนํ้ามากไป จะทําให้แผ่นฟองเต้าหูน้ ิ่มเปื่ อย
ขาดง่าย
6. เวลาห่อม้วนให้แน่นประมาณ 3-4 รอบ
7. นําไปแช่เย็นให้แข็งจะหัน่ ได้สวย และหัน่ ง่าย
8. ถ้าไม่ชอบหวาน ลดนํ้าตาลลง
9. ถ้าชอบกระเทียมโขลกรวมกับพริ กแดงได้
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
มีลกั ษณะนิ่ม แป้ งไม่มาก ผิวนอกกรอบ รสเค็ม หวาน นํ้าจิม้ ข้นเหนียว รสเปรี้ ยว เค็ม หวาน
หอมถัว่
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สาาระน่ ารู้

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

