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คาแนะนาการใช้ เอกสารประกอบการเรียน
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อให้ทราบว่าเมื่อจบบทเรี ยนแล้วนักเรี ยนต้องเรี ยนรู้
อะไรบ้าง
2. ตอบคาถามในแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยที่นกั เรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์ ไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
3. นักเรี ยนภายในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับส่ วนผสมและขั้นตอนการประกอบอาหารด้วยความตั้งใจ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วน
6. ทาใบงานเพื่อสรุ ปการปฏิบตั ิกิจกรรม
7. ตอบคาถามในแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยที่นกั เรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์ ไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
8. นักเรี ยนภายในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบหลังเรี ยน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากอาหารข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอมได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอมได้
3. นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ มีความรับผิดชอบ สามัคคี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
รู้จกั ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ถูกวิธี

ภาพที่ 1 ข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
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แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การเตรี ยมผักก่อนการประกอบอาหารควรทาอย่างไร
ก. ผักทุกชนิดล้างน้ าให้สะอาดก่อนหัน่ เป็ นชิ้นตามต้องการ
ข. ปอกเปลือก เช่น แครอท หอมหัวใหญ่ หัน่ เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า
แล้วล้างน้ าให้สะอาด
ค. หัน่ ผักให้ได้ขนาดตามต้องการแล้วล้างให้สะอาด
ง. เด็ดผักเป็ นชิ้นๆ ล้างน้ าให้สะอาด ถ้าเป็ นหัวเคาะดินออกล้างน้ าให้สะอาด
2. ข้อใดคือประโยชน์ของดอกอัญชัน
ก. เพิ่มความสามารถในการทางานของหลอดเลือด
ข. ทาให้ร่างกายแข็งแรง
ค. ป้ องกันโรคตาบอด
ง. เพิม่ ความสามารถในการมองเห็น
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมของข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
ก. น้ าดอกอัญชัน เนื้ อหมู แครอท หอมหัวใหญ่
ข. เนื้อหมู คะน้า เห็ดหอม น้ าดอกอัญชัน ข้าวสวย
ค. เห็ดหอม ข้าวสวย เนื้อหมู มะเขือเทศ แครอท
ง. แครอท กระเทียม หอมหัวใหญ่ น้ าดอกอัญชัน
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4. การนาหมูไปหมักก่อนนาไปประกอบอาหาร เพื่อประโยชน์ขอ้ ใด
ก. เพื่อสะดวกในการปรุ งอาหารให้เร็ วขึ้น
ข. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากที่สุด
ค. เพื่อให้หมูนุ่มรับประทานอร่ อย
ง. เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ
5. ข้อใดทาตามขั้นตอนการประกอบอาหาร ข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
ก. เจียวกระเทียม ข้าวสวยคลุกดอกอัญชันที่ยจี นละเอียด ผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่
แครอท หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าตาล
ข. เจียวกระเทียม ใส่ หมูผดั จนสุ ก ใส่ แครอท หอมหัวใหญ่ เห็ดหอม ปรุ งรสด้วย
เกลือป่ น น้ าตาล ซี อิ๊วขาว ไข่ ข้าวผสมน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน
ค. หุ งข้าวกับดอกอัญชัน แล้วนามาผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่ แครอท หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ คะน้า ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าตาล
ง. ข้าวสวยสุ กผสมน้ าดอกอัญชัน ผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่ แครอท หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ คะน้า ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าตาล
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ข้ าวสีดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
ส่ วนผสม
1. ข้าวสวย
2. เนื้อหมูหนั่ สี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า
3. ไข่ไก่
4. แครอทหัน่ สี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า
5. หอมหัวใหญ่หนั่ สี่ เหลี่ยม
6. มะเขือเทศหัน่ ชิ้นเล็ก
7. เห็ดหอมดอกเล็กๆ
8. ดอกอัญชัน
9. น้ าเปล่า
10. น้ ามันพืช
11. ต้นหอม
12. เกลือ
13. น้ าตาลทราย
14. ซี อิ๊วขาว
15. ผักกาดหอม
16. แตงกวา
17. มะนาว
18. กระเทียม

2
100
2
2
2
2
5-6
9-10
1/2
3
2
เล็กน้อย
1
1
2
2
1
1-2

ถ้วยตวง
กรัม
ฟอง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ดอก
ดอก
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ต้น
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ต้น
ลูก
ลูก
กลีบ
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วิธีการทาข้ าวสีดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
วิธีเตรียมส่ วนผสม
1. ข้า วสวยสี ดอกอัญชัน โดยนาดอกอัญชัน ล้า งน้ า ให้ ส ะอาด ใส่ ภาชนะพักไว้ให้ สะเด็ดน้ า
ขยี้ดอกอัญชัน ใส่ น้ าเปล่า 1/2 ถ้วยตวง ให้มีสีน้ าเงินเข้ม เทน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน
คลุกเคล้ากับข้าวสวย จนเป็ นสี น้ าเงิน
2. เนื้ อหมู ล้างน้ าให้สะอาด หัน่ เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า หมักด้วยซี อิ๊วขาวเล็กน้อย หมักไว้
ประมาณ 1/2 ชัว่ โมง เพื่อให้หมูนุ่มรับประทานอร่ อย
3. แครอท มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ ต้นหอม ผักกาดหอม แตงกวา มะนาว กระเทียม เห็ดหอมสด
ล้างน้ าให้สะอาด
4. แครอท ปอกเปลือก หัน่ ตามขวางเป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศหัน่ เป็ นชิ้น
สี่ เหลี่ยมเล็กๆ
5. ต้นหอม หัน่ เป็ นท่อนขนาดประมาณ 2 – 3 นิ้ว หรื อใช้ท้ งั ต้น โดยใช้ปลายมีดกรี ดใบแช่น้ า
สาหรับตกแต่งข้าวผัด
6. ผักกาดหอม เด็ดเป็ นใบๆ
7. แตงกวา ปอกเปลือก หัน่ เป็ นแว่น ๆ ชิ้นหนา
8. มะนาว ผ่าซี ก
9. กระเทียม ปอกเปลือก สับให้ละเอียด
10. เห็ดหอมสด ถ้าดอกเล็กใช้ท้ งั ดอก หากดอกใหญ่หนั่ เป็ นชิ้นบางๆ
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วิธีทา
1. ใส่ น้ ามันในกระทะเจี ยวกระเทียมพอเหลื อง

ภาพที่ 2 เจียวกระเทียม

2. ใส่ หมู ผัดให้เข้ากันจนสุ กดี

ภาพที่ 3 ใส่ หมูผดั
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3. ใส่ แครอท เห็ดหอม ไข่ หอมหัวใหญ่ ผัดให้เข้ากัน ปรุ งรสด้วยเกลือป่ น น้ าตาล ซี อิ๊วขาว

ภาพที่ 4 ส่ วนผสมข้าวผัด ปรุ งรสด้วยเกลือป่ น น้ าตาล ซี อิ๊วขาว

4. นาข้าวที่ผสมน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน ใส่ กระทะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ชิ มรส
ตามความชอบ

ภาพที่ 5 ข้าวสี ดอกอัญชันคลุกเคล้าส่ วนผสมและเครื่ องปรุ ง
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5. ตักใส่ ภาชนะ ตกแต่งให้สวยงาม ด้วยต้นหอม ผักกาดหอม แตงกวา มะเขือเทศ
และมะนาว พร้อมรับประทาน

ภาพที่ 6 ข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
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คุณประโยชน์ ทางโภชนาการของอาหาร
เนื้อหมู ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต แข็งแรง มีภูมิตา้ นทานโรค
ช่วยซ่อมแซมส่ วนต่างๆ ของร่ างกายที่สึกหรอจากบาดแผลอุบตั ิเหตุ
หรื อจากการเจ็บป่ วย อาหารหมู่น้ ี จะถู กนาไปสร้ างกระดูก
กล้ามเนื้ อ เลื อด เม็ดเลือด ผิวหนัง น้ าย่อย และฮอร์ โมน
ภาพที่ 7 เนื้อหมู

เห็ดหอม มี โปรตี นสู ง ช่ วยบารุ งกระดู ก ให้แข็งแรง เป็ นยาบารุ ง
กาลัง บรรเทาอาการไข้หวัด ปวดกระเพาะอาหาร อาการเหนื่ อย
อ่อนเพลีย ช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ดีข้ ึนและลดไขมันใน
เลือด
ภาพที่ 8 เห็ดหอม

แครอท มีสารเบต้า แคโรทีน ช่วยลดความเสี่ ยงจากโรค เช่น
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิ ตสู ง ต้อกระจก
โรคมะเร็ ง ช่ วยเพิ่มภูมิตา้ นทานโรค และช่วยลดคลอเลสเตอรอล

ภาพที่ 9 แครอท
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คุณประโยชน์ ทางโภชนาการของอาหาร
หอมหัวใหญ่ มีสรรพคุณในทางยา รับประทานเป็ นประจา
จะช่ ว ยป้ องกัน โรคความดัน โลหิ ต สู ง ช่ ว ยลดระดับ
ไขมัน และคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด มีฤทธิ์ ในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ย เชื้อไทฟอยด์ และยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โต
ของเชื้ อราบางชนิ ด มีสารต้านมะเร็ ง เป็ นยาบารุ ง
ภาพที่ 10 หอมหัวใหญ่
ธาตุ ช่ วยขับลม แก้ท ้องอื ด ท้องเฟ้ อ ช่ วยขับ ปั ส สาวะ
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ ถ่ายพยาธิ ขับ เสมหะ และทาให้ ผู ้ที่ เ ป็ นไข้ห วัด หาย
จากไข้เ ร็ ว ขึ้ น
ไข่ เป็ นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดี มีประโยชน์ ช่ วยใน
การเจริ ญเติบโต การสร้างเซลล์ ผิวหนัง ผมและเล็บ
ช่ วยในการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
ภาพที่ 11 ไข่

มะเขือเทศ มีวติ ามินที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ช่วยในการ
ป้ องกันการเสื่ อมสภาพของเซลล์ในร่ างกาย มีวติ ามิน เอ บี
ซี เค และ วิตามิ นเอ มี สู งมาก ในมะเขื อ เทศสี ดามี ส ารที่
ให้สีเหลืองส้ม และธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม และธาตุเหล็ก
ภาพที่ 12 มะเขือเทศ
ที่มา : http://www.school.net.th/library/

ข้ าว เป็ นอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต เป็ นอาหารที่จาเป็ นต่อ
ร่ างกายที่ให้พลังงาน

ภาพที่ 13 ข้าว
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คุณประโยชน์ ทางโภชนาการของอาหาร
อัญชั น มี สารแอนโธไซยานิ น มีประโยชน์ ต่อสุ ข ภาพ
ช่ วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็ น ป้ องกันการเกิ ด
โรคต้อหิ น และโรคต้อกระจก
ภาพที่ 14 ดอกอัญชัน

กระเทียม สารสกัดกระเทียมลดการบีบตัวของลาไส้ เพิ่มน้ าย่อย
และน้ า ดี ฆ่า เชื้ อแบคที เรี ย สาเหตุ ของอาการแน่ น จุกเสี ยด
ช่ วยบรรเทาอาการอักเสบ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ
ป้ องกันตับอักเสบ
ภาพที่ 15 กระเทียม
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com

แตงกวา บารุ งผิว บารุ งธาตุ ขับปัสสาวะ แก้ไข้
กระหายน้ า ไฟลวก เป็ นยาถ่ายพยาธิ แก้ทอ้ งเสี ย และช่วยระบาย
ระบาย

ภาพที่ 16 แตงกวา
ที่มา : http://health.kapook.com/view6145.html

ผักกาดหอม มีสารต้านมะเร็ งและสารต้านอนุมูลอิสระ
ใช้ขบั พยาธิ แก้พิษ ขับลม เป็ นยาระบาย แก้ไอ ทาให้หลับง่าย
แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่ อ เมล็ดผักกาดหอม ใช้รักษาโรคตับ
ขับปั สสาวะ ขับน้ านม ระงับปวด แก้ปวดเอว รับประทานเพื่อแก้ไอ
ขับเสมหะและรักษาโรคริ ดสี ดวงทวาร
ภาพที่ 17 ผักกาดหอ
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ใบงานที่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนบันทึกสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
1. ชื่ออาหาร .......................................................................................................................................
2. ประมาณราคาค่าใช้จ่าย ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. มีการปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ เพราะเหตุใด จะปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. ทางานตามขั้นตอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด จะแก้ไขอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ผลงานเป็ นอย่างไร สิ่ งใดควรปรับปรุ งแก้ไข
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. วิธีการเตรี ยมและจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการประกอบอาหารถูกต้องหรื อไม่
มีความสะอาด ความปลอดภัยเพียงใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อนาไปพัฒนาและปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียนที่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมของข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
ก. เนื้อหมู คะน้า เห็ดหอม น้ าดอกอัญชัน ข้าวสวย
ข. เห็ดหอม ข้าวสวย เนื้อหมู มะเขือเทศ แครอท
ค. น้ าดอกอัญชัน เนื้ อหมู แครอท หอมหัวใหญ่
ง. แครอท กระเทียม หอมหัวใหญ่ น้ าดอกอัญชัน
2. การนาหมูไปหมักก่อนนาไปประกอบอาหาร เพื่อประโยชน์ขอ้ ใด
ก. เพื่อสะดวกในการปรุ งอาหารให้เร็ วขึ้น
ข. เพื่อให้หมูนุ่มรับประทานอร่ อย
ค. เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ
ง. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากที่สุด
3. การเตรี ยมผักก่อนการประกอบอาหารควรทาอย่างไร
ก. หัน่ ผักให้ได้ขนาดตามต้องการแล้วล้างให้สะอาด
ข. เด็ดผักเป็ นชิ้นๆ ล้างน้ าให้สะอาด ถ้าเป็ นหัวเคาะดินออกล้างน้ าให้สะอาด
ค. ปอกเปลือก เช่น แครอท หอมหัวใหญ่ หัน่ เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า
แล้วล้างให้สะอาด
ง. ผักทุกชนิดล้างน้ าให้สะอาดก่อนหัน่ เป็ นชิ้นตามต้องการ
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4. ข้อใดทาตามขั้นตอนการประกอบอาหาร ข้าวสี ดอกอัญชันผัดหมูเห็ดหอม
ก. หุงข้าวกับดอกอัญชัน แล้วนามาผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่ แครอท หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ คะน้า ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าตาล
ข. เจียวกระเทียม ข้าวสวยคลุกดอกอัญชันที่ยีจนละเอียด ผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่
แครอท หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าปลา น้ าตาล
ค. ข้าวสวยสุ กผสมน้ าดอกอัญชัน ผัดกับหมู เห็ดหอม ไข่ แครอท หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ คะน้า ปรุ งรสด้วย ซี อิ๊วขาว เกลือ น้ าตาล
ง. เจียวกระเทียม ใส่ หมูผดั จนสุ ก ใส่ แครอท หอมหัวใหญ่ เห็ดหอม ปรุ งรสด้วย เกลือป่ น
น้ าตาล ซี อิ๊วขาว ไข่ ข้าวผสมน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน
5. ข้อใดคือประโยชน์ของดอกอัญชัน
ก. ป้ องกันโรคตาบอด
ข. เพิ่มความสามารถในการทางานของหลอดเลือด
ค. เพิ่มความสามารถในการมองเห็น
ง. ทาให้ร่างกายแข็งแรง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนที่ 2
1. ก. ผักทุกชนิดล้างน้ าให้สะอาดก่อนหัน่ เป็ นชิ้นตามต้องการ
2. ง. เพิ่มความสามารถในการมองเห็น
3. ข. เนื้อหมู คะน้า เห็ดหอม น้ าดอกอัญชัน ข้าวสวย
4. ค. เพื่อให้หมูนุ่มรับประทาน
5. ข. เจียวกระเทียม ใส่ หมูผดั จนสุ ก ใส่ แครอท หอมหัวใหญ่ เห็ดหอม
ปรุ งรสด้วย เกลือป่ น น้ าตาล ซี อิ๊วขาว ไข่ ข้าวผสมน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนที่ 2
1. ก. เนื้อหมู คะน้า เห็ดหอม น้ าดอกอัญชัน ข้าวสวย
2. ข. เพื่อให้หมูนุ่มรับประทานอร่ อย
3. ง. ผักทุกชนิดล้างน้ าให้สะอาดก่อนหัน่ เป็ นชิ้นตามต้องการ
4. ง. เจียวกระเทียม ใส่ หมูผดั จนสุ ก ใส่ แครอท หอมหัวใหญ่ เห็ดหอม ปรุ งรสด้วย
เกลือป่ น น้ าตาล ซี อิ๊วขาว ไข่ ข้าวผสมน้ าสมุนไพรดอกอัญชัน
5. ค. เพิ่มความสามารถในการมองเห็น
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