คาบที่ 11

เรื่องทีส่ อน

แผนการสอนรายคาบ
ปลาเก๋าราดซอสพริกสั บปะรด โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ปลาเก๋ าราดซอสพริ กสับปะรดได้
2. ทําปลาเก๋ าราดซอสพริ กสับปะรดได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําปลาเก๋ าราดซอสพริ กสับปะรด
2. การทอดปลา
3. การจัดตกแต่ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์
ถ้วยตวง ช้อนตวง ตาชัง่ เขียง มีด กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสม
1. ปลาเก๋ า
1
ตัว
2. แป้ งมัน
3. แป้ งสาสี
1/3 ถ้วย
4. นํ้ามันพีชสําหรับทอด
5.ใ บโหระพาเด็ด
3-4 ต้น
6.ใ บมะกรู ดฉีก
7. พริ กแดงเหลือง
2-3 เม็ด
ส่ วนผสมซอสพริกสั บปะรด
1. กระเทียม
1/2 ถ้วย
2.หอมแดงสับ
3. รากผักชี
6-7 ราก
4.พริ กชี้ฟ้าแดง
5. สับปะรดสับ
1
ถ้วย
6.นํ้ามันสําหรับผัด
7. นํ้าสะอาด
1
ถ้วย
8.นํ้าปลา
9. นํ้าตาลทราย
2
ช้อนโต๊ะ
10.นํ้าตาลปี๊ บ
11.นํ้าส้มสายชู
1-2 ช้อนโต๊ะ
12.นํ้ามะนาว
13.ซอสพริ ก
2-3 ช้อนโต๊ะ
14.ซอสปรุ งรส
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ทําความสะอาดปลา แล่เนื้อหัน่ เป็ นชิ้นพอคํา
2. ผสมแป้ งมันและแป้ งสาสี ให้เข้ากัน

1/3

ถ้วย

4-5

ใบ

1/2
5-6
1/2
2-3
1
2
1

ถ้วย
เม็ด
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

3. ตั้งนํ้ามันให้ร้อนใช้ไฟปานกลาง ใส่ ใบโหระพาลงทอดครึ่ งหนึ่ง อีกครึ่ งหนึ่งเก็บไว้ ตักใบ
โหระพาทอดวางบนกระดาษซับนํ้ามัน
4. ตั้งนํ้ามันให้ร้อน นําปลาไปคลุกกับแป้ งที่ผสมไว้ให้ติดแป้ งบางๆ นําลงทอดจนเหลืองตักมา
วางบนกระดาษซับนํ้ามันทอดก้างปลาและหัวปลาต่อเพื่อนํามาจัดจาน
5. สับกระเทียม หอมแดง รากผักชี พริ กชี้ฟ้าแดง ทีละอย่าง
6. ใส่ น้ าํ มันลงในกระทะ นําเครื่ องที่สับลงไปเจียวให้หอม ใส่ สับปะรด เติมนํ้าตั้งไฟเคี่ยวพอเดือด
ปรุ งรสเคี่ยวต่อไฟอ่อนๆ จนส่ วนผสมเริ่ มข้น ชิมรส เมื่อรสดีแล้วใส่ ปลาที่ทอดไว้ คลุกพอเข้า
กับใส่ พริ กชี้ฟ้าแดงหัน่ แฉลบ ใบมะกรู ด ใบโหระพาสด ผัดให้เข้ากันและผักสุ ก ตักใส่ จาน โรย
ด้วยใบโหระพาทอดกรอบ
ข้ อแนะนา
1.ใช้ปลาเก๋ าขนาดตัวละ 600-800 กรัม
2. ใช้ปลาชนิดอื่นได้ เช่น ปลากระพง ปลาทับทิม
3. การล้างปลาให้หมดคาว ใช้น้ าํ ผสมเกลือ นํ้าส้มสายชูเล็กน้อยใส่ ปลา ล้างจนหมดเมือกผึ่งให้
สะเด็ดนํ้า
4. การทอดปลา ใช้น้ าํ มันมากและนํ้ามันร้อนไฟปานกลาง จะได้ปลาที่กรอบนอกนุ่มใน
5. เลือกใช้สับปะรดเปรี้ ยว ถ้าสับปะรดหวาน ควรลดนํ้าตาลลง
6. ถ้าชอบเผ็ด ใช้พริ กขี้หนูแดงได้แต่ลดปริ มาณลงบ้าง
7. การทอดปลาโดยใช้แป้ งมันกับแป้ งสาสี จะทําให้แป้ งกรอบพองฟูได้
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
1. ปลากรอบนุ่มติดแป้ งเล็กน้อย ซ๊อสพริ กสับปะรดมี 3 รส หอมกลิ่นสับปะรด ใบโหระพาทอด
กรอบ มีสีเขียวกรอบ
สาระน่ ารู้
คนที่มีความดันโลหิ ตสู งเป็ นระยะเวลานานๆ จะทําให้ผนังหลอดเลือดถูกทําลาย ส่ งผลให้
อวัยวะส่ วนปลายที่สาํ คัญๆ เช่น สมอง หัวใจ ไต จอประสาทตา ถูกทําลายด้วย จึงเท่ากับเป็ น
การเพิม่ ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอัมพฤกษ์อมั พาตจากโรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน และ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า ส่ วนผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งและเป็ นคน
ที่มีบริ โภคนิสัยในการสู บบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่มแอกอฮอล์ในปริ มาณมาก เป็ นเบาหวาน มีไขมันใน
เลือดสู ง เป็ นต้น จะทําให้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ข้างต้นได้เร็ วขึ้น และทําให้ไตเสื่ อม
และวายเร็ วขึ้นด้วย
การกินอาหารรสเค็มนับเป็ นปั ญหาสําคัญที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความดันโลหิ ตสู ง ดังนั้นการปรับ
บริ โภคนิสัยให้กินอาหารที่มีรสชาติที่ไม่เค็มจึงช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดความดันโลหิ ตสู งได้
ตัวการสําคัญที่ทาํ ให้อาหารรสเค็มก่อให้เกิดปั ญหาความดันโลหิ ตสู งคือ โซเดียม เพราะการกิน

อาหารที่มีโซเดียมสู งจะทําให้ปริ มาณเลือดเพิ่มขึ้น เมื่อปริ มาณเลือดเพิ่มขึ้น ผนังหลอดเลือดก็
จะตึง จึงทําให้ความดันเลือดสู งขึ้นได้ นอกจากโซเดียมจะมีมากในอาหารรสเค็มแล้ว ยังมีในผง
ชูรส ผงฟู ผงหรื อก้อนปรุ งรสต่างๆ เป็ นต้น

