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 - งบหมูมีกล่ินหอมทางสมุนไพร  และใบตองท่ีใชห่้อ  รสเคม็  แลว้แต่ชอบ  เผด็นอ้ยๆ 
หวานจากเน้ือหมู จะป้ิงใหแ้หง้ หรือแฉะเล็กนอ้ยก็ได ้  

สาระน่ารู้ 
 งบ  ช่ือกบัขา้วชนิดหน่ึงคลา้ยห่อหมก ห่อดว้ยใบไม ้  ใบตอง เป็นตน้ แลว้ป้ิงไฟ   
(ราชบณัฑิตยสถานฯ)  
 งบเป็นอาหารพื้นบา้น ภาคเหนือเ รียก “งบ” วา่ “แอบ๊” มีผูส้ันนิษฐานวา่ แอบ๊ เป็นคาํท่ีเพี้ยนมา
จากคาํวา่ แขนบ หรือ ขนาบ ซ่ึงเป็นคาํเรียกอาหารประเภทเดียวกบังบ ของเมืองหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว    คนจงัหวดัพิษณุโลก เรียก งบ วา่ พแหนบ บางจงัหวดัในภาคเหนือ เรียก แหนบ 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   9      เร่ืองทีส่อน      สาคูไส้กุ้ง     โดยครูอรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิการทาํสาคูไส้กุง้ได ้
 2. ทาํสาคูไส้กุง้ได ้
 3. นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั หรือนาํไปประกอบอาชีพได้ 
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํสาคูไส้กุง้ 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํไส้กุง้ 
 3. การป้ัน 
 4. การน่ึง 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   รังถึง   มีด  อ่างผสม  ใบตอง   เขียง 
 ส่วนผสมสาคู 

1. สาคูเมด็เล็กอยา่งดี            300          กรัม              2. นํ้าอุ่น 
ส่วนผสมไส้ 

1. มะพร้าวขดูขาว            200 กรัม                2. กุง้สด                                
2

1         ก.ก. 

3. รากผกัชี                               2           ชอ้นโตะ๊        4. พริกไทยเมด็                        1
2

1        ชอ้นชา 

5. กระเทียม                              1          ชอ้นโตะ๊        6. กะทิ                                 
3

1        ถว้ย 

7. นํ้าตาลทราย              150-200          กรัม               8. เกลือ                               3-4       ชอ้นชา 
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9. แบะแซ                      150-200          กรัม             10. ใบมะกรูดซอยละเอียด         4-5       ใบ 
11. สีส้ม 

 ผกัทีใ่ช้รับประทาน 
 -   ผกักาดหอม  ผกัชี   พริกข้ีหนู 
4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท า 
 1.  เทสาคูใส่กระชอน ราดนํ้าอุ่นลงบนสาคู ราดนํ้าอีก 1 คร้ัง เทใส่ในอ่างผสมใหมี้นํ้าติดบา้ง    

พกัไว ้
2

1 - 1 ชัว่โมง  ถา้แหง้ไป  พรมนํ้าทีละนิด 

 2. ใชมื้อเคลา้สาคู ถา้แหง้ไปพรมนํ้าเพิ่ม นวดเคลา้เบาๆ ใหส้าคูจบัตวั อยา่ใหเ้มด็สาคูเละ      
นวดพอ สาคูนุ่มมือ 

วธีิการท าไส้กุ้ง 
 1. โขลกรากผกัชี  กระเทียม  พริกไทย  ใหล้ะเอียด 
 2.  แกะเปลือกกุง้ สับเน้ือกุง้ใหล้ะเอียด 

3.  แบ่งหวักะทิมาเล็กนอ้ย  หยดสีส้มลงในหวักะทิ 
4.  ผสมมะพร้าวกบักุง้สับใหเ้ขา้กนั  ใส่กะทิท่ีผสมสีส้มไว ้เคลา้ใหสี้ทัว่  มีลกัษณะเป็นสีส้มเขม้ 
5.  นาํหวักะทิท่ีเหลือใส่กระทะ  ตั้งไฟพอเดือด ใส่รากผกัชี กระเทียม พริกไทย  ท่ี โขลกไว ้     

ผดัจนหอม ใส่มะพร้าวท่ีคลุกไว ้ผดัใหกุ้ง้สุก ใส่แบะแซ  ปรุงรสดว้ยนํ้าตาลทราย เกลือป่น   
ผดัต่อจนส่วนผสมแหง้เหนียว  ใส่ใบมะกรูด ชิมรสหวาน  เคม็  หอมกล่ิน รากผั กชี กระเทียม 
พริกไทย ทิ้งใหเ้ยน็ ป้ันเป็นลูกกลมๆ  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1

2

1  ซม. 

วธีิป้ัน 
1. แผส่าคูใหบ้างๆ ใส่ไส้ตรงกลาง หุม้ไส้ใหมิ้ด วางเรียงในรังถึงท่ีปูดว้ยใบตอง ฉีกหยาบ ทา
นํ้ามนับางๆ วางใหห่้างๆ กนั นาํไปน่ึงนํ้าเดือด 10-15 นาที ยกลง พรมดว้ยนํ้ามนักระเทียมเจียว 
2. จดัใส่จานรับประทานกบัผกัสด เช่น  ผกักาดหอม  ผกัชี  พริกข้ีหนู 

ข้อแนะน า 
 1. การลา้งสาคูไม่ควรใชมื้อขยาํ  ใชป้ลายน้ิวคนใหท้ัว่ 
 2. สาคูบางยีห่อ้ละลายนํ้าง่าย  การพรมนํ้าควรระวงั อยา่ใหม้าก สาคูจะแฉะเละ 
 3. เวลาป้ันสาคูใชน้ิ้วแตะนํ้าเล็กนอ้ย จะช่วยใหป้ั้นง่ายข้ึน 
 4. เวลาจะน่ึง พรมนํ้าลงบนสาคูมากๆ จะทาํใหส้าคูนุ่มนวล เม่ือน่ึงสุก 
 5. ไม่ควรห่อแป้งหนา จะทาํใหเ้หนียวแขง็ เม่ือสาคูเยน็ และรสชาติจะอ่อนไป  
 6. ใส่แบะแซท่ีไส้จะทาํใหเ้หนียวอยูต่วัป้ันง่าย 
 7. นาํไส้ท่ีป้ันไวแ้ลว้แช่ในตูเ้ยน็ใหแ้ข็งจะทาํใหห่้อง่าย 
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5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 - สาคูเมด็กลมเล็ก เห็นไส้สีส้ม รสชาติเคม็ หวานจดั หอมกล่ินรากผกัชี กระเทียม พริกไทย และ
ใบมะกรูด แป้งไม่เหนียวแขง็  เน้ือไม่เนียน  แต่เห็นเป็นเมด็สาคูบา้ง  
 

สาระน่ารู้ 
 1. กุง้มงักร (lobster) เป็นกุง้ทะเลตวัใหญ่ยกัษ์ เปลือกแขง็หนา  มีชนิดท่ีโตตามธรรมชาติ และ
เพาะเล้ียง  ส่วนใหญ่ท่ีขายอยูโ่ตเองตามธรรมชาติ  จบัไดต้ลอดทั้งปี  ทั้งในน่านนํ้าไทย และพม่า ของ
ไทยมีมากท่ีภูเก็ต  เมนูท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ กุง้เผาหรืออบเนย  กุง้ชนิดน้ีเน้ือไม่ละเอียดนกั แต่เหนียว      
นุ่ม มนั และหวานอร่อย โดยเฉพาะหวักุง้มนัอร่อยมาก 
 2. กุง้แม่นํ้า เป็นกุง้เปลือกแขง็ มีสีเขียวอมฟ้าเป็นเงาสวย กา้มยาวใหญ่ กุง้ชนิดน้ีตวัใหญ่รองจาก
กุง้มงักร เป็นกุง้นํ้าจืดจบัได ้ตั้งแต่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาข้ึนไป เป็นกุง้ท่ีโตตามธรรมชาติ เดือนท่ีมี
มาก คือ ช่วงตุลาคม-มีนาคม กุง้ชนิดน้ีนาํมาเผาหรืออบจะอร่อย เน้ือกุง้ เหนียว หวาน มนักุง้มีสีแดงสวย
น่ากิน นิยมนาํมาผดัขา้ว หรือตม้ยาํ 
 3. กุง้แชบว๊ยหรือกุง้ขาว  เป็นกุง้ทะเล  มีตั้งแต่ตวัเล็กจนถึงตวัใหญ่ นิยมทาํกุง้อบวุน้เส้น กุง้อบ
เกลือ กุง้ผดัพริกไทยดาํ กุง้แชบว๊ยจดัวา่ เน้ืออร่อยท่ี สุด เพราะหวาน นุ่ม เม่ือสุกแลว้ เน้ือไม่แขง็ เปลือก
ไม่แขง็มาก มีทั้งเปลือกสีขาว และสีเหลืองอ่อน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัน่านนํ้าท่ีจบัได ้
 4. กุง้ขาวเกษตร เป็นกุง้เล้ียงนํ้ากร่อย  มีขายมากท่ีสุด  หนา้ตาใกลเ้คียงกบักุง้แชบว๊ย  แต่เปลือกมี
สีคลํ้ามนั  และเป็นเงากวา่กุง้แชบว๊ย  หวัจะติดกบัลาํตวัแน่นกวา่กุง้แชบว๊ย แต่เม่ือสุกแลว้เน้ือจะแขง็กวา่ 
และไม่หวานอร่อยเท่ากุง้แช่บว๊ย 
 5. กุง้กุลาทะเลหรือกุง้ลาย  เปลือกกุง้จะสังเกตเห็นชดัวา่เป็นลาย  เน้ือเหนียว  นุ่ม  หวานอร่อย       
ไม่ค่อยจะมีวางขาย  ราคาจะแพงกวา่กุง้แชบว๊ย 
 6. กุง้กุลาดาํ  ท่ีวางขายในตลาดเป็นกุง้เล้ียงเกือบทั้งหมด  และเป็นกุง้ส่งออกประมาณ 80%              
มีเปลือกแขง็  หวัโต  เม่ือสุกแลว้เน้ือจะแขง็  ไม่ค่อยอร่อย  แต่สีจะแดงสวย  ถา้ทาํตม้ยาํจะสีแดงสวย      
มีมนัลอยน่ากิน  หรือนาํมาผดัผกัสีของกุง้จะตดักบัสีของผกั  
 7. กุง้ตะกาดหรือกุง้โอคั้ก  เป็นกุง้ทะเลตวัไม่ใหญ่มาก  เปลือกแขง็  มีหนวดสีแดงเร่ือยาวมาก 
เน้ือกุง้เหนียวหวาน  นาํมาทาํ “แฮ่ก๊ึน ” ไดอ้ร่อย ถา้ตวัเล็กนิยมนาํมาทอดกรอบ แลว้ผดัพริกเกลือ           
จะกรอบอร่อย กินไดท้ั้งเปลือก 
 8. กุง้ฝอย  เป็นกุง้นํ้าจืดตวัเล็กๆ ท่ีชอ้ นไดจ้ากทอ้งนา นิยมนาํมาชุบแป้งทอด ตอ้งเลือกท่ียงัไม่
ตายชนิดท่ียงักระโดดอยู ่

แหล่งขอ้มูล นิตยสาร HEALT & CUISINE ฉบบัท่ี 51 เม.ย. 48  หนา้ 96-97 


