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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14

เรื่องที่สอน ซาลาเปาไสถั่วแดงงาดํา โดยครู เกศยา ยงภูมิพุทธา

1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําซาลาเปาไสถั่วแดงงาดําได
2. สามารถทําซาลาเปาไสถั่วแดงงาดําได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําซาลาเปาไสถั่วแดงงาดํา
2. การเตรียมสวนผสม และขั้นตอนการทําแปงซาลาเปา
3. การทํารูปราง
4. การนึ่ง
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
ถวยตวง
ชอนตวง
พายยาง
หมอนึ่ง

อางผสม
ที่รอนแปง
ไมคลึงแปง

สวนผสมแปง(1)
1. แปงสาลีชนิดเบา
2. ยีสต
3. น้ํา

350
2
1

กรัม
ชอนชา
ถวย

สวนผสมแปง(2)
1. แปงสาลีชนิดเบา
3. ผงฟู
5. น้ํา

150
1½
1

กรัม
ชอนชา
ชอนโตะ

สวนผสมไสถวั่ แดงงาดํา
1. ถั่วแดง
250 กรัม
3. งาดําคั่วสุกบดละเอียด 100 กรัม
5. แบะแซะ
50
กรัม

เครื่องชั่ง

2. น้ําตาลทราย
4. เกลือปน
6. เนยขาว

125
1
50

กรัม
ชอนชา
กรัม

2. น้ําตาลทราย
4. น้าํ มันพืช

300
125

กรัม
กรัม

-2624. ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน
วิธีทํา
1. รอนแปงสาลีใสอางผสม เติมยีสตคนใหเขากัน เติมน้ําลงนวด จนแปงเนียนปน เปนกอนกลมพัก
แปงไว 20-30 นาที จนแปงขึ้นฟูเปนสองเทา
2. ละลายผงฟูกับน้ํา เติมลงในแปงที่ขึ้นฟูแลว เติมเกลือปน น้ําตาลทราย แปงสาลีสวนที่ 2 นวดให
เขากัน เติมเนยขาว นวดตอจนแปงเนียนนุม พักแปงไว 15 นาที
3. ตัดแบงแปงเปนกอนละ 30 กรัม คลึงใหกลม
4. แผแปงใสไสปดใหมิดวางบนกระดาษ พักแปงใหขึ้นฟูอีกประมาณ 20-30 นาที
5. นึ่งในน้ําเดือด 10 นาที จนสุกยกลงจากเตา พักบนตะแกรง
วิธีทําไส
1.
2.
3.
4.

ถั่วแดงแชน้ํา 6-8 ชั่วโมง ใหนุม ตมใหสุกบดละเอียด
กวนถัว่ แดงกับน้ําตาลทราย แบะแซะ เกลือปน พอเริม่ แหงใสน้ํามันพืช
ใสงาดําคั่วสุก ลงไปกวน จนสวนผสมแหง ยกลงพักใหเย็นสนิท
ปนเปนกอนกลมกอนละ 30 กรัม นําไปหอกับแปงซาลาเปาที่เตรียมไว

สาระนารู
งามีชื่อทางพฤษศาสตรวา Sesamum indicum อยูในตระกูล Pedaliaceae เปนไมลมลุก ลําตนออนขึ้น
ตรง ไมมีกิ่งกานอายุราว 70-130 วัน สูงประมาณ 1 เมตร ดอกออกตามงามใบเปนสีขาว ชมพูออน หรือมวง
ฟกงาลักษณะเรียวยาวสัก 5 เซนติเมตร เปนแฉกเล็ก ๆ 8-10 แฉก ภายในมีเมล็ดงาเรียงตัวเปนระเบียบอยูตามรอง
พูอัดแนนเปนรอยเมล็ด

เมล็ดงาอุดมคุณคาทางโภชนาการมาก เมล็ดงา 100 กรัม มีไขมันถึง 45-60 กรัม เปนไขมันไมอิ่มตัว
เชิงเดี่ยว (Monounasaturated fat) และ เชิงซอน (polyunsaturated) ในสัดสวนพอกัน (40-42 %) รวมกันแลว
เปนสัดสวนไขมันไมอิ่มตัวถึง 80-82 % เปนน้ํามันพืชคุณภาพดีระดับรองจาก น้ํามันมะกอก ไขมันไมอิ่มตัว
ในเมล็ดงามีกรดโอเลอิก และไลโนเลอิกสูง ซึ่งเปนกรดไขมันจําเปนสําหรับรางกาย โดยเฉพาะ
กรดไลโนเลอิกจําเปนมากสําหรับบํารุงเซลล ชวยลดโคเลสเตอรอลในเลือด และปองกันเกล็ดเลือดแข็งตัว ใน
เมล็ดงามีโปรตีนสูงถึงประมาณ 20% แถมยังเปนโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับรางกาย 2 ชนิด คือ
เมทธีโอนิน (methionine) และทริปโตเฟน (tryptophan) ซึ่งมีนอยในโปรตีนถั่ว (สวนใหญเปนกรดอะมิโนไล
ซีน (lysine))
น้ํามันงามีสารเซซามิน (sesamin) และเซซาโมลิน (sesamolin) ซึ่งไมมีในน้ํามันพืชอื่น ๆ สารสองตัว
นี้มีคุณสมบัติเปนแอนติออกซิแดนท ทําใหน้ํามันงามีคุณสมบัติเก็บไวไดนานโดยไมเหม็นหืน
งามีวิตามินอีทชี่ วยบํารุงผิวพรรณ เมล็ดงามีธาตุเหล็กสูงพอ ๆ กับตับในปริมาณเดียวกันนอกจากนั้น
ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ไนอาซีน และไดอามีน งายังมีไฟเบอรสูง งา 100 กรัม มีไฟเบอร 5-10 กรัม

-263งาใชเปนยารักษาโรคได ในอินเดีย หมออายุรเวชใชงารักษาความเจ็บปวย หลาย ๆ อยาง เชน โรค
โลหิตจาง ริดสีดวงทวาร
นอกจากประโยชนทางยารักษาโรค น้ํามันงายังใชชโลมตัว นวดตัว รักษาผิวพรรณดี หมักบํารุง
เสนผมใหเงางาม ใชทําเครื่องสําอาง และใชทําอาหารได
เมื่อเราเห็นประโยชนที่มากมายของงาแลว ฉะนัน้ เราก็ควรจะหาเมล็ดงาและน้ํามันงา มีไวติดบานกัน
เถอะ
แหลงที่มาของขอมูล นิตยสารครัว ฉบับประจําเดือน กุมภาพันธ 2547 หนาที่ 68-69

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15

เรื่องที่สอน ซิ่วทอไสเผือกเกาลัค โดยอาจารย เกศยา ยงภูมิพุทธา

1. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําขนมซิ่วทอไสเผือกเกาลัคได
2. สามารถทํา ซิ่วทอไสเผือกเกาลัคได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําซิ่วทอไสเผือกเกาลัค
2. การเตรียมและขั้นตอนการทําแปงซิ่วทอ
3. การเตรียมและขั้นตอนการทําไสเผือกเกาลัค
4. การทํารูปราง
5. การนึ่ง

