สาระน่ ารู้

44
8

ข้าวตู เป็ นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ที่นาํ ข้าวสวยที่เหลือรับประทานไม่หมด
มาตากแล้วคัว่ ให้กรอบ โขลกให้ละเอียด นํามาทําขนมที่มีรสชาติ หอมหวาน เป็ นการประหยัด รู ้จกั ใช้
ของที่มีเหลือ ให้เกิดประโยชน์

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 18

เรื่องทีส่ อน เส้ นหมีผ่ ดั เจ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ เส้นหมี่ผดั เจได้
2. ทําเส้นหมี่ผดั เจได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสมเส้นหมี่ผดั เจ
2. ขั้นตอนการเตรี ยมส่ วนผสม
3. ขั้นตอนการทํา
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ช้อนตวง ตาชัง่ มีด เขียง กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสม
1. เส้นหมี่
200 กรัม
2. ฟองเต้าหูแ้ ผ่นบาง
50
3. เห็ดหอมแช่น้ าํ ให้นิ่ม
10 ดอก
4. เต้าหูข้ าว
1
5. กะหลํ่าปลี
300 กรัม
6. แครอท
200
7. พริ กชี้ฟ้าแดง
1- 2 เม็ด
8. คื่นฉ่าย
50
9. ถัว่ งอก
300 กรัม
10. ขิงบุบสับละเอียด
50
11. นํ้ามันหอยเจ
5-6 ช้อนโต๊ะ 12. ซี อิ้วขาว
6
13. นํ้าตาลทราย
1-2 ช้อนโต๊ะ 14. นํ้ามันงา
1-2
15. พริ กไทยป่ น
16. นํ้ามันพืช
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. แช่เส้นหมี่ในนํ้าเย็นให้นิ่ม นําไปลวกพอสุ ก ตักขึ้นสะบัดนํ้าให้แห้ง ใส่ น้ าํ มันงา
หอยเจ ซี อิ้วขาว(4 ช้อนโต๊ะ) นํ้าตาลทราย คลุกให้เข้ากัน พักไว้

กรัม
แผ่น
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

นํ้ามัน

2. นําฟองเต้าหูไ้ ปทอดให้กรอบ ตักขึ้นใส่ หม้อ เติมนํ้าเล็กน้อย ใส่ ซีอิ้วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
นําไปตั้งไฟ เคี่ยวให้นุ่ม พักไว้
3. หัน่ กะหลํ่าปลี แครอท พริ กชี้ฟ้าแดง ให้เป็ นเส้นฝอย
4. หัน่ คื่นฉ่าย ให้เป็ นท่อนยาวประมาณ 1-1 1 นิ้ว
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5. หัน่ เต้าหูข้ าวเป็ นชิ้นบาง ๆ เล็ก ๆ
6. หัน่ เห็ดหอมเป็ นชิ้นบาง ๆ
7. ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มันพอร้อน ใส่ เต้าหูข้ าวลงทอดพอตึงตัว ตักขึ้น ใส่ เห็ดหอมผัดให้หอม
ปรุ งรสด้วยซี อิ้วขาว 1 ช้อนโต๊ะ นํ้าตาลทรายเล็กน้อย เติมนํ้าเล็ก น้อย เคี่ยวจนแห้งตักขึ้น
8. ใส่ น้ าํ มันลงในกระทะ ใส่ ขิงลงผัดพอหอม ใส่ เต้าหูข้ าวผัดพอเหลือง ใส่ กะหลํ่าปลี
แครอท พริ กแดง พอผัดสลด ใส่ เส้นหมี่ ถัว่ งอก ฟองเต้าหู ้ เห็ดหอม คื่นฉ่าย ผัดให้เข้ากัน ตักขึ้น
โรยพริ กไทยป่ น รับประทานร้อน ๆ
ข้ อแนะนา
1. ไม่ควรลวกเส้นหมี่นาน เพราะเส้นจะเละ
2. ใช้เส้นหมี่ขา้ วกล้องก็ได้
3. ถ้าชอบให้มีรสเปรี้ ยวเผ็ด เวลาผัดปรุ งรสด้วยพริ กป่ น และพริ กดองนํ้าส้ม
4. ถ้าชอบผักมากเพิ่มได้ตามชอบ
5. ถ้าไม่ใช้เส้นหมี่จะใช้เส้นหมี่ซวั่ ก็ได้
6. ขิงจะช่วยชูกลิ่น และรส แต่ตอ้ งผัดกับนํ้ามันให้หอมก่อน
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
- เส้นสุ กนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ผักสุ ก แต่ไม่นิ่มเกินไป รสชาติเค็มนํา

สาระน่ ารู้
อาหารจานเดียว อาหารคาวที่ไม่ตอ้ งจัดเสิ ร์ฟเป็ นสํารับ มักจะมีขา้ วและกับข้าว พร้อมที่จะ
บริ โภคได้ทนั ที หรื ออาจเป็ นอาหารประเภทเส้น ผูจ้ ดั อาหารจานเดียว ควรคํานึงถึง ความครบถ้วน ด้าน
โภชนาการให้มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพ
ส่ วนประกอบของอาหารจานเดียวควรประกอบด้วย
1. มีส่วนประกอบของข้าว หรื อแป้ ง เช่น เส้นหมี่ บะหมี่ ขนมจีน รวมถึงแป้ งจากเมล็ดธั ญพืช
ต่าง ๆ ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต
2. มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และถัว่ เหลือง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่
ปลา กุง้ หอย ไข่ เต้าหู ้ ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน
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3. มีส่วนประกอบของนํ้ามัน หรื อ ไขมัน เช่น นํ้ามันพืช เนย กะทิ ทําให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารประเภทไขมัน
4. มีส่วนประกอบของผักต่าง ๆ ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทวิตามิน และ เกลือแร่

ประวัตคิ รูผ้สู อน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเกศยา ยงภูมิพุทธา

วัน เดือน ปี เกิด

9 เมษายน 2502

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

บ้านพักครู วทิ ยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ถนนเลียบวัง อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์

สถานทีท่ างาน

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

ประวัติการศึกษา/การฝึ กอบรม
- ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพระนครใต้
- คศบ.คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ผลงานทางวิชาการ หรือ ผลงานจากการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
1. แผนการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ปี การศึกษา 2538-2550
วิชา อาหาร - ขนมไทย
วิชา อาหาร - ขนมเพื่ออาชีพ
วิชา โดนัท - ขนมปัง
วิชา คุกกี้ - เค้ก
วิชา พาย – ขนมเปี๊ ยะ
2. สื่ อ VDO , สื่ อ CD วิชาเบเกอรี่ อาหารขนมไทย

ประวัตคิ รูผ้สู อน

