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งบหมูมีกลิ่นหอมทางสมุนไพร และใบตองที่ใช้ห่อ รสเค็ม แล้วแต่ชอบ เผ็ดน้อยๆ
หวานจากเนื้อหมู จะปิ้ งให้แห้ง หรื อแฉะเล็กน้อยก็ได้
สาระน่ ารู้
งบ ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายห่อหมก ห่อด้วยใบไม้ ใบตอง เป็ นต้น แล้วปิ้ งไฟ
(ราชบัณฑิตยสถานฯ)
งบเป็ นอาหารพื้นบ้าน ภาคเหนือเ รี ยก “งบ” ว่า “แอ๊บ” มีผสู ้ ันนิษฐานว่า แอ๊บ เป็ นคําที่เพี้ยนมา
จากคําว่า แขนบ หรื อ ขนาบ ซึ่ งเป็ นคําเรี ยกอาหารประเภทเดียวกับงบ ของเมืองหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว คนจังหวัดพิษณุ โลก เรี ยก งบ ว่า พแหนบ บางจังหวัดในภาคเหนือ เรี ยก แหนบ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 9 เรื่องทีส่ อน

สาคูไส้ ก้งุ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีการทําสาคูไส้กงุ้ ได้
2. ทําสาคูไส้กงุ้ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน หรื อนําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําสาคูไส้กงุ้
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําไส้กงุ้
3. การปั้ น
4. การนึ่ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง รังถึง มีด อ่างผสม ใบตอง เขียง
ส่ วนผสมสาคู
1. สาคูเม็ดเล็กอย่างดี
300
กรัม
2. นํ้าอุ่น
ส่ วนผสมไส้
1. มะพร้าวขูดขาว
200
กรัม
2. กุง้ สด
3. รากผักชี

2

ช้อนโต๊ะ

4. พริ กไทยเม็ด

5. กระเทียม

1

ช้อนโต๊ะ

6. กะทิ

กรัม

8. เกลือ

7. นํ้าตาลทราย

150-200

1

1
2
1
2
1
3

3-4

ก.ก.
ช้อนชา
ถ้วย
ช้อนชา
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9. แบะแซ
150-200
กรัม
10. ใบมะกรู ดซอยละเอียด 4-5 ใบ
11. สี ส้ม
ผักทีใ่ ช้ รับประทาน
ผักกาดหอม ผักชี พริ กขี้หนู
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. เทสาคูใส่ กระชอน ราดนํ้าอุ่นลงบนสาคู ราดนํ้าอีก 1 ครั้ง เทใส่ ในอ่างผสมให้มีน้ าํ ติดบ้าง
พักไว้ 1 - 1 ชัว่ โมง ถ้าแห้งไป พรมนํ้าทีละนิด
2

2. ใช้มือเคล้าสาคู ถ้าแห้งไปพรมนํ้าเพิ่ม นวดเคล้าเบาๆ ให้สาคูจบั ตัว อย่าให้เม็ดสาคูเละ
นวดพอ สาคูนุ่มมือ
วิธีการทาไส้ ก้ งุ
1. โขลกรากผักชี กระเทียม พริ กไทย ให้ละเอียด
2. แกะเปลือกกุง้ สับเนื้อกุง้ ให้ละเอียด
3. แบ่งหัวกะทิมาเล็กน้อย หยดสี ส้มลงในหัวกะทิ
4. ผสมมะพร้าวกับกุง้ สับให้เข้ากัน ใส่ กะทิที่ผสมสี ส้มไว้ เคล้าให้สีทวั่ มีลกั ษณะเป็ นสี ส้มเข้ม
5. นําหัวกะทิที่เหลือใส่ กระทะ ตั้งไฟพอเดือด ใส่ รากผักชี กระเทียม พริ กไทย ที่ โขลกไว้
ผัดจนหอม ใส่ มะพร้าวที่คลุกไว้ ผัดให้กงุ้ สุ ก ใส่ แบะแซ ปรุ งรสด้วยนํ้าตาลทราย เกลือป่ น
ผัดต่อจนส่ วนผสมแห้งเหนียว ใส่ ใบมะกรู ด ชิมรสหวาน เค็ม หอมกลิ่น รากผั กชี กระเทียม
พริ กไทย ทิ้งให้เย็น ปั้ นเป็ นลูกกลมๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1 ซม.
2

วิธีป้ ัน
1. แผ่สาคูให้บางๆ ใส่ ไส้ตรงกลาง หุ ม้ ไส้ให้มิด วางเรี ยงในรังถึงที่ปูดว้ ยใบตอง ฉี กหยาบ ทา
นํ้ามันบางๆ วางให้ห่างๆ กัน นําไปนึ่งนํ้าเดือด 10-15 นาที ยกลง พรมด้วยนํ้ามันกระเทียมเจียว
2. จัดใส่ จานรับประทานกับผักสด เช่น ผักกาดหอม ผักชี พริ กขี้หนู
ข้ อแนะนา
1. การล้างสาคูไม่ควรใช้มือขยํา ใช้ปลายนิ้วคนให้ทวั่
2. สาคูบางยีห่ อ้ ละลายนํ้าง่าย การพรมนํ้าควรระวัง อย่าให้มาก สาคูจะแฉะเละ
3. เวลาปั้ นสาคูใช้นิ้วแตะนํ้าเล็กน้อย จะช่วยให้ป้ ั นง่ายขึ้น
4. เวลาจะนึ่ง พรมนํ้าลงบนสาคูมากๆ จะทําให้สาคูนุ่มนวล เมื่อนึ่งสุ ก
5. ไม่ควรห่อแป้ งหนา จะทําให้เหนียวแข็ง เมื่อสาคูเย็น และรสชาติจะอ่อนไป
6. ใส่ แบะแซที่ไส้จะทําให้เหนียวอยูต่ วั ปั้ นง่าย
7. นําไส้ที่ป้ ั นไว้แล้วแช่ในตูเ้ ย็นให้แข็งจะทําให้ห่อง่าย
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5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
สาคูเม็ดกลมเล็ก เห็นไส้สีส้ม รสชาติเค็ม หวานจัด หอมกลิ่นรากผักชี กระเทียม พริ กไทย และ
ใบมะกรู ด แป้ งไม่เหนียวแข็ง เนื้อไม่เนียน แต่เห็นเป็ นเม็ดสาคูบา้ ง
สาระน่ ารู้
1. กุง้ มังกร (lobster) เป็ นกุง้ ทะเลตัวใหญ่ยกั ษ์ เปลือกแข็งหนา มีชนิดที่โตตามธรรมชาติ และ
เพาะเลี้ยง ส่ วนใหญ่ที่ขายอยูโ่ ตเองตามธรรมชาติ จับได้ตลอดทั้งปี ทั้งในน่านนํ้าไทย และพม่า ของ
ไทยมีมากที่ภูเก็ต เมนูที่นิยมมากที่สุด คือ กุง้ เผาหรื ออบเนย กุง้ ชนิดนี้เนื้อไม่ละเอียดนัก แต่เหนียว
นุ่ม มัน และหวานอร่ อย โดยเฉพาะหัวกุง้ มันอร่ อยมาก
2. กุง้ แม่น้ าํ เป็ นกุง้ เปลือกแข็ง มีสีเขียวอมฟ้ าเป็ นเงาสวย ก้ามยาวใหญ่ กุง้ ชนิดนี้ตวั ใหญ่รองจาก
กุง้ มังกร เป็ นกุง้ นํ้าจืดจับได้ ตั้งแต่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาขึ้นไป เป็ นกุง้ ที่โตตามธรรมชาติ เดือนที่มี
มาก คือ ช่วงตุลาคม-มีนาคม กุง้ ชนิดนี้นาํ มาเผาหรื ออบจะอร่ อย เนื้อกุง้ เหนียว หวาน มันกุง้ มีสีแดงสวย
น่ากิน นิยมนํามาผัดข้าว หรื อต้มยํา
3. กุง้ แชบ๊วยหรื อกุง้ ขาว เป็ นกุง้ ทะเล มีต้ งั แต่ตวั เล็กจนถึงตัวใหญ่ นิยมทํากุง้ อบวุน้ เส้น กุง้ อบ
เกลือ กุง้ ผัดพริ กไทยดํา กุง้ แชบ๊วยจัดว่า เนื้ออร่ อยที่ สุ ด เพราะหวาน นุ่ม เมื่อสุ กแล้ว เนื้อไม่แข็ง เปลือก
ไม่แข็งมาก มีท้ งั เปลือกสี ขาว และสี เหลืองอ่อน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั น่านนํ้าที่จบั ได้
4. กุง้ ขาวเกษตร เป็ นกุง้ เลี้ยงนํ้ากร่ อย มีขายมากที่สุด หน้าตาใกล้เคียงกับกุง้ แชบ๊วย แต่เปลือกมี
สี คลํ้ามัน และเป็ นเงากว่ากุง้ แชบ๊วย หัวจะติดกับลําตัวแน่นกว่ากุง้ แชบ๊วย แต่เมื่อสุ กแล้วเนื้อจะแข็งกว่า
และไม่หวานอร่ อยเท่ากุง้ แช่บว๊ ย
5. กุง้ กุลาทะเลหรื อกุง้ ลาย เปลือกกุง้ จะสังเกตเห็นชัดว่าเป็ นลาย เนื้อเหนียว นุ่ม หวานอร่ อย
ไม่ค่อยจะมีวางขาย ราคาจะแพงกว่ากุง้ แชบ๊วย
6. กุง้ กุลาดํา ที่วางขายในตลาดเป็ นกุง้ เลี้ยงเกือบทั้งหมด และเป็ นกุง้ ส่ งออกประมาณ
80%
มีเปลือกแข็ง หัวโต เมื่อสุ กแล้วเนื้อจะแข็ง ไม่ค่อยอร่ อย แต่สีจะแดงสวย ถ้าทําต้มยําจะสี แดงสวย
มีมนั ลอยน่ากิน หรื อนํามาผัดผักสี ของกุง้ จะตัดกับสี ของผัก
7. กุง้ ตะกาดหรื อกุง้ โอคั้ก เป็ นกุง้ ทะเลตัวไม่ใหญ่มาก เปลือกแข็ง มีหนวดสี แดงเรื่ อยาวมาก
เนื้อกุง้ เหนียวหวาน นํามาทํา “แฮ่ก๊ ึน ” ได้อร่ อย ถ้าตัวเล็กนิยมนํามาทอดกรอบ แล้วผัดพริ กเกลือ
จะกรอบอร่ อย กินได้ท้ งั เปลือก
8. กุง้ ฝอย เป็ นกุง้ นํ้าจืดตัวเล็กๆ ที่ชอ้ นได้จากท้องนา นิยมนํามาชุบแป้ งทอด ต้องเลือกที่ยงั ไม่
ตายชนิดที่ยงั กระโดดอยู่
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