แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 4

เรื่องทีส่ อน นา้ พริกหมูหยอง

โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ นํ้าพริ กหมูหยองได้
2. ทํานํ้าพริ กหมูหยองได้
3. รู ้จกั วิธีการเลือกซื้ อวัตถุดิบ
4. ใช้ในชีวติ ประจําวันหรื อ นําไปประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทํานํ้าพริ กหมูหยอง
2. การคัว่ พริ ก
3. การเจียวหอม , กระเทียม
4. การผสม
5. การบรรจุ หี บห่อ
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
อุปกรณ์
ถ้วยตวง ช้อนตวง กรรไกร มีด เขียง ครก ทัพพีโปร่ ง ทัพพี กระทะ
ส่ วนผสม
1. พริ กแห้งเม็ดใหญ่
15
เม็ด
2. พริ กแห้งขี้หนูแห้ง
5 เม็ด
3. หอมแดงปอกเปลือก 200
กรัม
4. กระเทียมปอกเปลือก 100 กรัม
5. หมูหยองอบกรอบ 250
กรัม
6. เกลือป่ น
½ -1 ช้อนชา
7. นํ้าตาลป่ นละเอียด 2-3
ช้อนชา
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
1. คัว่ หรื อ อบหมูหยองด้วยไฟอ่อนๆ ให้กรอบแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
2. ตัดพริ กเม็ดใหญ่เป็ นท่อนสั้นๆ เอาเมล็ดออก ล้างนํ้าให้หมดฝุ่ นนําไปคัว่ ไฟด้วยไฟอ่อนๆ จน
กรอบ พักไว้
3. พริ กขี้หนูแห้ง ล้างนํ้า นําไปคัว่ จนกรอบ พักไว้
4. ทุบกระเทียมพอแตก สับให้ละเอียด
5. ซอยหอมแดงบางๆ
6. เจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้ามันแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
7. เจียวหอมแดงให้เหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้ามันแบ่งเป็ น 2 ส่ วน

8. โขลกเกลือ กับพริ กที่ควั่ ไว้ให้ละเอียด ใส่ หอมเจียว กระเทียมเจียว หมูหยองที่แบ่งไว้ครึ่ งหนึ่ง
โขลกให้เข้ากันตักนํ้าพริ กที่โขลกผสมกับหมูหยอง หอมเจียว กระเทียมเจียวที่เหลืออีกครึ่ งหนึ่ง เคล้าให้
เข้ากัน เก็บใส่ ขวดหรื อภาชนะที่ปิดสนิท
ข้ อแนะนา
1. ควรเลือกพริ กแห้งใหม่ๆ ใช้กรรไกรตัดผ่าครึ่ งดู ถ้ามีเชื้อราอย่านํามาใช้
2. การซอยหอมควรซอยบางๆและให้มีความบางเท่าๆกันผึ่งลมไว้ให้แห้งจะทําให้เจียวง่ายเหลือง
พร้อมกัน
3. ควรเจียวกระเทียมก่อน ถ้าเจียวหอมก่อน นํ้าที่อยูใ่ นหอมจะออกมาปะปนกับนํ้ามัน ทําให้เจียว
กระเทียมจะกรอบช้า
4. เลือกหมูหยองที่มีรสเค็ม หวานไม่มาก เนื้อฟูเบา
5. พริ ก หมูหยอง กระเทียมเจียว หอมเจียว ถ้ายังไม่ผสมต้อง ใส่ ถุงรัดปาก หรื อ ภาชนะไม่ให้
โดนลมจะทําให้หายกรอบ
6. เก็บไว้ในตูเ้ ย็นจะกรอบและเก็บไว้ได้นาน 2-3 เดือน
เกณฑ์ ในการประเมิน
- นํ้าพริ กมีลกั ษณะแห้ง กรอบ ไม่มีน้ าํ มันเยิม้ หอมกลิ่น หมูหยอง หอมกระเทียมเจียว รสเค็ม
หวาน เผ็ดเล็กน้อย

สาระน่ ารู้
1. การจะทําอาหารให้เป็ นที่ยอมรับ ควรสร้างมาตรฐานในการผลิต คือความสะอาด ความสะอาด
เป็ นหัวใจสําคัญในการทําอาหาร ความสะอาดในที่น้ ีหมายถึง ทุกอย่างต้องสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ คน
ทําต้องสะอาด
2. เครื่ องปรุ งสดใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นของสดหรื อของแห้ง ต้องสดใหม่และได้มาตรฐานในการเลือก
ซื้ อ ควรใช้มาตรฐานของเครื่ องปรุ งเป็ นหลัก ไม่ควรใช้ราคาเป็ นตัวกําหนดเครื่ องปรุ งทุกอย่างที่ใช้ทุกครั้ง
ควรเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3. ทําอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ เก็บอาหารโดยใช้อุณหภูมิที่ถูกต้อง
ผัก เนื้อสัตว์ ต้องล้างก่อนจึงหัน่ ซอยหรื อสับ เขียงมีดใช้เฉพาะอย่างเช่น ใช้เฉพาะเนื้อสัตว์ ผักสด ผัก
สุ ก เนื้อสุ ก ต้องแยกเขียง แยกมีด ภาชนะ ต้องล้างก่อนนํามาใช้ ใช้ชอ้ นชิมอาหารโดยเฉพาะ ไม่ใช้ชอ้ น
ที่ชิมแล้วไปตักอาหารหรื อคนอาหาร
4. หลีกเลี่ยงการใช้สารปรุ งแต่งกลิ่นรส สี สารที่ใช้ปรุ งแต่งอาหารถึงแม้วา่ ไม่เป็ นอันตราย ใช้
ตามกฎหมายกําหนดก็ตาม แต่มีบางคนที่มีโรคประจําตัว อาจทําให้เจ็บป่ วยเพิ่มขึ้นได้ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
อาหารจึงใช้จุดนี้เป็ นจุดขาย คือไม่ใช้สารปรุ งแต่งกลิ่น รสและสี เพราะจะทําให้ผบู ้ ริ โภคกินอาหารด้วย
ความสบายใจ

5. ลักษณะ รสชาติ กลิ่น ลักษณะและรสชาติถูกต้องตรงกับอาหารแต่ละชนิด เช่น พะแนงเนื้อ
ต้องมีกลิ่นหอมของลูกผักชี สี แดงคลํ้า (คือมีสีของลูกผักชี ยีห่ ร่ าคัว่ ซึ่ งต่างกับสี ของฉู่ฉี่ เพราะนํ้าพริ กฉู่ฉี่
ไม่มีลูกผักชีและยีห่ ร่ า) นํ้าแกงข้นกว่าแกงเผ็ด นํ้าแกงข้นด้วยถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น เนื้อนุ่มนํ้าแกงซึ มเข้าในเนื้อ
รสเผ็ดเล็กน้อย หวานกะทิ ไม่ใส่ มะเขือพวง นอกจากโหระพา ใบมะกรู ด
6. มีสัดส่ วน ใช้วธิ ี การชัง่ ตวง เครื่ องปรุ งทุกอย่าง เพื่อให้อาหารที่ทาํ แต่ละครั้งรสชาติเหมือนกัน
เป็ นการควบคุมรสชาติ
แหล่ งข้ อมูล
นิตยสาร ครัว ฉบับ เดือน สิ งหาคม 2547 หน้า 106

