คาบที่ 2

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน ข้ าวผัดต้ มยาปลาหมึก โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําข้าวผัดต้มยําปลาหมึกได้
2. ทําข้าวผัดต้มยําปลาหมึกได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม
2. ขั้นตอนการทํา
3. การจัดตกแต่ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
อุปกรณ์
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ มีด เขียง กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสม
1. ข้าวสวย
500 กรัม
2. ปลาหมึกสด
200
3. ตะไคร้
4
ต้น
4. ข่าอ่อน
1
5. ใบมะกรู ด
20
ใบ
6. ผักชีฝรั่ง
2-3
7. พริ กขี้หนูสวน 10-20 เมล็ด
8. นํ้าพริ กเผา
3-4
9. นํ้าปลา
4-5 ช้อนโต๊ะ
10. นํ้ามะนาว
2-3
11. นมข้นจืด
2-3 ช้อนโต๊ะ
12. นํ้าตาล
1
13. นํ้า
4
ช้อนโต๊ะ
14. นํ้ามันพริ กเผา
3-4
15. พริ กขี้หนูแห้ง
16. นํ้ามันสําหรับทอด
17. ผักที่ใช้รับประทาน แตงกวา ผักชี มะนาว เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ทอด
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ล้างทําความสะอาดปลาหมึกบั้งหัน่ เป็ นชิ้น ๆ
2. หัน่ ตะไคร้เป็ นชิ้นเ ฉี ยง ๆ บาง ๆ
3. ซอยข่าอ่อนเป็ นเส้นเล็กๆ บางๆ
4. ซอยใบมะกรู ดหยาบๆ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน

กรัม
แง่ง
ต้น
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

5. หัน่ ผักชีฝรั่งเป็ นท่อนสั้นๆ
6. สับพริ กขี้หนูหยาบๆ
7. ผสม พริ กขี้หนู นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้ามะนาว นมข้นจืด นํ้าตาล นํ้า คนให้น้ าํ ตาลละลาย
8. ตั้งนํ้ามันให้ร้อนจัด ใส่ ใบมะกรู ดที่แบ่งไว้ ลงทอดให้กรอบตักขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้ามัน
9. ทอดพริ กขี้หนูแห้ง ตักขึ้น
10. เทนํ้ามันออกจากกระทะ ใส่ น้ าํ มันพริ กเผงลงในกระทะ ใส่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ดที่เหลือ ผัด
พอหอม เต็มส่ วนผสม ข้อที่ 7 ที่ผสมไว้ เคี่ยวพอเดือด ใส่ ปลาหมึกผัดให้สุกใส่ ขา้ วผัดจน
แห้ง โรยผักชีฝรั่ง ตักขึ้นแต่งหน้าด้วยใบมะกรู ดทอดกรอบ รับประทานกับ แตงกวา ผักชี
พริ กขี้หนูแห้งทอด
ข้ อแนะนา
1. ใช้ขา้ วหอม หุ งนํ้าน้อยๆ ให้ขา้ วค่อนข้างแข็งไม่แฉะ เวลาผัดข้าวจะเ ป็ นเมล็ดสวย ข้าวที่นาํ มา
ผัดควรทิ้งไว้ให้เย็นสนิท
2. ใช้ปลาหมึกกล้วยหรื อปลาหมึกกระดองก็ได้ ถ้าผัดมากๆอาจลวกปลาหมึกให้สุกก่อน
3. ใช้กงุ้ สดแทนปลาหมึกก็ได้
4. ตะไคร้ลอกกาบแข็งๆออกก่อนนํามาหัน่
เกณฑ์ ในการประเมิน
1. ข้าวไม่แฉะ ผัดเป็ นเม็ดสวย รสเค็ม เปรี้ ยว หวาน เล็กน้อย หอมกลิ่นเครื่ องต้มยํา
เนื้อปลาหมึกสด กรอบ
สาระน่ ารู้
ปกติอาหารจะผ่านกระเพาะไปย่อยให้เล็กลงในลําไส้ แล้วดูดซึ มผ่านผนังลําไส้เล็กไปในกระแส
เลือด ที่ผนังลําไส้มีเม็ดเลือดขาวอยูท่ ้ งั เป็ นกลุ่มและกระจัดกระจาย คอยตรวจสอบสิ่ งที่ผา่ นเข้ามา หาก
เป็ นสิ่ งที่ยอมรับจะไม่แสดงอาการใด แต่เป็ นสิ่ งที่เซลล์เข้าใจว่าแปลกปลอม จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่เรี ยกว่า
แพ้อาหารนัน่ เอง
อาหารทะเลที่แพ้บ่อยมีท้ งั กุง้ ปู หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ ปลาหมึก ปลา เป็ นเพราะ
โปรตีนบางชนิดที่อยูใ่ นสัตว์ทะเลเหล่านี้ไปกระตุน้ เม็ดเลือดขาวในร่ างกายของคนที่แพ้ โปรตีนนี้แม้ทาํ ให้
สุ กด้วยความร้อนก็ไม่ถูกทําลายและไม่ถูกย่อยด้วยนํ้าย่อยในลําไส้ ทําให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบโต้โดยเม็ด
เลือดขาวจะหลัง่ สารเป็ นสัญญาณไปยังเซลล์ขา้ งเครี ยงและไปยังเยือ่ บุทวั่ ร่ างกาย เพื่อสอนให้รับรู ้ และคอย
เป็ นทหารคุม้ ครอง หากมีสิ่งแปลกปลอมเช่นนี้ผา่ นมาอีก
อาการแพ้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป หากปฏิกิริยาตอบโต้น้ ีเกิดที่เยือ่ บุผวิ ของร่ างกายผิวหนัง
จะเกิดผืน่ คันลมพิษที่เยือ่ บุ ระบบทางเดินอาหารจะมีอาการตั้งแต่นอ้ ยๆ เช่น คัน บวมบริ เวณริ มฝี ปาก บวม

ในช่องปาก ลิ้น ลําคอจนถึงขั้นปวดท้อง อาเจียน ท้องเสี ย ที่เยือ่ บุทางเดินหายใจ มีอาการจาม นํ้ามูกไหล
หายใจลําบาก บางรายเป็ นโรคหอบหื ดอยูอ่ าจไม่กระตุน้ ให้โรคกําเริ บได้
ยิง่ กว่านั้น อาจมีอาการช็อคจากการแพ้อาหาร เป็ นอันตรายถึงชีวติ ถ้าไม่ได้รับรักษาทันท่วงที
อาการแพ้จะเกิดขึ้นรุ นแรงและรวดเร็ ว โดยมีอาการคัน ลมพิษ บวมที่หน้า ปาก แสบในลําคอ หายใจไม่
ออก หายใจลําบาก จากการบวมของเยือ่ บุในลําคอ ในหลอดลม และหลอดลม ความดันโลหิตลดตํ่าลง ชีพ
จรเต้นเร็ ว หน้ามืด เป็ นลม หมดสติ และถึงแก่ชีวติ อาการแพ้เหล่านี้ อาจเกิดภายใน 2-3 นาที จนถึง 2-3
ชัว่ โมง หลังจากรับประทาน
คนที่แพ้อาหารทะเลชนิดไหน ต้องหลีกเลี่ยงอาหารนั้นอย่างเด็ดขาด ไม่ควรกินยาแก้แพ้ล่วงหน้า
เพื่อจะรับประทานอาหารที่แพ้เข้าไป เพราะยาอาจบดบังอาการขั้นต้น ทําให้ผปู ้ ่ วยรับประทานในปริ มาณ
มากจนเกิดอาการแพ้รุนแรงตามมา ภายหลังได้ และควรฉี ดอะดรี นาลินพกติดตัวไว้เสมอ เพื่อความ
ปลอดภัยค่ะ
ใครที่แพ้อาหารทะเลชนิดไหน มักพบว่าพ่อหรื อแม่อาจมีอาการแพ้ดว้ ยเช่นกัน ถ้าไม่รู้วา่ แพ้อะไร
ให้ลองหยุดอาหารนั้นสัก 2-4 สัปดาห์ แล้วสังเกตอาการว่าดีข้ ึนหรื อไม่ เช่น ผืน่ ลมพิษลดลง ถ้า
หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ได้ อาการผืน่ ลมพิษจะหายไปไม่กาํ เริ บใน 1-2 ปี แต่ก็ยงั แพ้อยูต่ ลอดชีวติ ถ้า
รับประทานอีก
แหล่ งทีข่ ้ อมูล
จากนิตยสาร HEALTH & CUISINE ฉบับที่ 75 เมษายน 2550 หน้า 26

