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เรื่องที่สอน ข้าวหมูแดง

โดยครู อรอนงค์ ลําดวล

ข๎าวหมูแดง เป็นอาหารจานเดียวที่เป็นจานดํวน จานโปรดของหลายๆ คน เมื่อกลําวถึงหมูแดงต๎องยกนิ้ว
ให๎ชาวจีนกวางตุ๎ง เพราะคนกวางตุ๎งขึ้นชื่อวํามีฝีมือในด๎านการปิ้งยําง วัฒนธรรมการยํางหมูของชาว
กวางตุ๎ง เป็นสํวนหนึ่งของประเพณีก็วําได๎หลังจากการแตํงงานสามวัน เจ๎าบําวจะต๎องนําหมูยํางไปบ๎าน
เจ๎าสาว เป็นการเยี่ยมเยือนพํอตาแมํยาย การทําหมูแดงหมูกรอบ นําจะพัฒนามาจากการทําหมูยํางของ
ชาวกวางตุ๎ง ข๎าวหมูแดงตํารับกวางตุ๎งแท๎ จะเสิร๑ฟข๎าวพร๎อมกับหมูแดง ไมํมีน้ําราด ไมํมีเครื่องแนม
สํวนข๎าวหมูแดงที่ขายในเมืองไทยโดยมากจะเป็นสูตรแบบชาวจีนแต๎จิ๋ว ซึ่งมากด๎วยเครื่องและของที่กิน
คูํกัน คือ มีหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง ไขํต๎มราดด๎วยน้ําราดรสกลมกลํอม เสิร๑ฟพร๎อมแตงกวา
ต๎นหอม พริกชี้ฟ้าดองน้ําส๎ม เป็นอันครบชุด ชาวจีนกวางตุ๎ง เรียกข๎าวหมูแดงวํา ซาซิวฝ่าน ชาวจีนแ
ต๎จิ๋ว เรียกข๎าวหมูแดงวํา “อังปึง” อัง หมายถึง แดง สํวนปึง คือ ข๎าวสวย ในภาษาไทยนําจะถือเอา
ลักษณะของเนื้อหมูออกสีแดงมาเป็นคําเรียกจนติดปากคุ๎นหูข๎าวหมูแดงในสูตรนี้เมื่อทําแล๎วก็ได๎ รสชาติที่
อรํอยไมํแพ๎ร๎านที่ทําขายเลย
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกสํวนผสมและวิธีทําข๎าวหมูแดงได๎
2. ทําข๎าวหมูแดงได๎
3. นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน หรือ นําไปประกอบอาชีพได๎
2. รายการสอน
1. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําหมูแดง
2. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําน้ําราดข๎าวหมูแดง
3. การจัดเสิร๑ฟ

3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม
อุปกรณ์
มีด เขียง หม๎อ กระทะ ทัพพี อํางผสม กระชอน
ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม
1. เนื้อหมู ใช๎เนื้อหมูสํวนสันในใกล๎ขาหลัง คนแต๎จิ๋วเรียกวํา เนื้อบะมัก มี ลักษณะเป็นก๎อน
ใหญํ เวลาทําหมูแดงต๎องตัดแบํงเป็นชิ้น เนื้อหมูบะมักจะมีความนุํมเพราะมีมันแทรก เวลาหั่นจะเป็นชิ้น
สวยงามไมํแตกลุํย ถ๎าใช๎เนื้อสันคอก็ได๎ มีความนุํมอรํอยเชํนกัน หรือจะใช๎เนื้อหมูสํวนสันในก็ได๎ แตํ จะ
เป็นเนื้อล๎วนไมํมีมัน
2. ไข่ต้ม ใช๎ไขํเป็ดต๎มพอให๎เป็นยางมะตูม จะอรํอยกวําไขํไกํ เพราะเนื้อไขํแดงจะนุํมไขํขาวจะ
เหนียว สูตรดั้งเดิมใช๎ไขํเป็ดต๎มแล๎วนําไปคลุกกับน้ําพะโล๎ จะได๎กลิ่นหอมไมํคาว การต๎มไขํเป็ดทําได๎
โดย นําไขํใสํหม๎อเติมน้ําให๎ทํวม ยกขึ้นตั้งไฟกลางพอน้ําเดือดจับเวลา 4-5 นาที ตักขึ้นแชํอํางน้ําแข็ง
ทันที พอเย็นปอกเปลือก นํามาทําพะโล๎โดย ตั้งกระทะ ใสํน้ําตาลผัดให๎น้ําตาลละลาย ใสํน้ํา ผงพะโล๎
ซีอิ้วดําหวาน ซอสปรุงรส ไขํต๎ม ผัดให๎เข๎ากัน ตักขึ้นใสํหม๎อ แชํไขํในน้ําพะโล๎เพื่อให๎ไขํขาวเปลี่ยน
เป็นสีน้ําตาล
3. กุนเชียง ลวกน้ําร๎อนทั้งชิ้นกํอนนําไปยํางหรือทอด กุนเชียงจะสุก ไมํแห๎งแข็ง และไมํแตก
เวลาทอด
4. ข้าว ใช๎ข๎าวหอมเกํา หรือข๎าวเกํา หุงไมํแฉะ
5. กระเทียมเจียว ที่นําไปปั่นกับเต๎าเจี้ยว จะใช๎หอมแดงเจียวแทนก็ได๎
6. อังคัก หรือ ข้าวแดง หาซี้อได๎ที่ตลาดเกําเยาวราช นํามาโขลกให๎ละเอียดถ๎าไมํมีใช๎สีส๎มผสม
สีแดง (สีผสมอาหาร) ในการหมักหมูและทําน้ําราด
7. ต้นหอม นําสํวนหัวแชํในน้ําส๎มสายชู นอกจากจะชํวยเพิ่มความกรอบแล๎ว ยังชํวยดับกลิ่น
ฉุนของต๎นหอมได๎
ส่วนผสมหมูแดง
1. เนื้อหมู
3. หอมแดงสับ
5. ขิงสับละเอียด
7. น้ําตาลทราย
9. ผงพะโล๎
11. ซอสมะเขือเทศ
13. ซีอิ้วขาว
15. น้ํา

500
2
1
¼
2-3
1/3
2
1/3

กรัม
ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนโต๏ะ
ถ๎วย
ช๎อนชา
ถ๎วย
ช๎อนโต๏ะ
ถ๎วย

2. กระเทียมสับ
4. ผักชีทั้งต๎นสับ
6. เกลือ
8. พริกไทยเม็ดโขลก
10. อังคัก (ข๎าวแดง)
12. ซีอิ้วดํา
14. เหล๎าจีน
16. น้ํามันพืช

2
3
2-3
2
2
½
2
2

ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนชา
ช๎อนชา
ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนชา
ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนโต๏ะ

ส่วนผสมน้ําราดข้าวหมูแดง
1. กระเทียมสับละเอียด 2 ช๎อนโต๏ะ
3. รากผักชีสับละเอียด 1 ช๎อนโต๏ะ
5. พริกไทยเม็ดป่น
½ ช๎อนชา
7. น้ําตาลทราย
100 กรัม
9. ซีอิ๊วขาว
¼ ถ๎วย
11. น้ํามันงา
2 ช๎อนชา
13. ผงพะโล๎
1 ½ ช๎อนชา
15. เต๎าเจี้ยวดํา
2 ช๎อนโต๏ะ
17. แป้งมัน
1/3 ถ๎วย
19. น้ําละลายแป้ง
¼ ถ๎วย
21. น้ํามันพืช
3 ช๎อนโต๏ะ
ส่วนผสมพริกดองน้ําส้ม
1. พริกชี้ฟ้าหั่นแวํน
2-3 เม็ด
3. ซีอิ๊วขาว
2 ช๎อนโต๏ะ

2. หอมแดงสับละเอียด
4. ขิงสับละเอียด
6. น้ําซุป
8. น้ําตาลปี๊ป
10. ซีอิ๊วดําชนิดหวาน
12. น้ํามันหอย
14. เกลือป่น
16. กระเทียมเจียว
18. แป้งข๎าวโพด
20. งาขาวคั่วโขลก

2. ซีอิ๊วดําหวาน
4. น้าํ ส๎มสายชู

ส่วนประกอบข้าวหมูแดง
ข๎าวสวย หมูแดง
หมูกรอบ
กุนเชียงยํางหรือทอด
แตงกวาหั่นชิ้น
ต๎นหอมแชํน้ําส๎มสายชู พริกชี้ฟ้าดอง

3
2

2 ช๎อนโต๏ะ
1 ช๎อนโต๏ะ
5 ถ๎วย
50 กรัม
1 ช๎อนชา
2 ช๎อนโต๏ะ
1 ½ ช๎อนชา
¼ ถ๎วย
2 ช๎อนโต๏ะ
¼ ถ๎วย

ช๎อนโต๏ะ
ช๎อนโต๏ะ
ไขํต๎ม
น้ําหมูแดง

วิธีทําหมูแดง
1. ล๎างหมูให๎สะอาด ซับน้ําให๎แห๎ง หั่นเนื้อหมูเป็นเส๎นยาวหนาขนาด 1 นิ้ว ใสํอํางผสมไว๎
2. นําหอม กระเทียม ขิง ผักชี ที่สับไว๎เจียวกับน้ํามันให๎หอม ตักขึ้นมาเคล๎ากับหมู ใสํเครื่องปรุงที่
เหลือทั้งหมด ใช๎ส๎อมจิ้มหมูให๎ทั่วหมักไว๎ 3 ชั่วโมง นําหมูที่หมักใสํถาดนําข๎าเตาอบที่อุณห ภูมิ 250
องศาฟาเรนไฮต๑ อบนานประมาณ 35-40 นาที อบจนสุกมีสีน้ําตาลเหลือง นําออกจากเตาอบ
วิธีทําน้ําราดหมูแดง
1. ตั้งน้ําซุปให๎เดือด
2. นํากระเทียม หอมแดง รากผักชี ขิงที่สับไว๎ และพริกไทยป่น เจียวกับน้ํามันให๎หอม ใสํผงพะโล๎
ตักขึ้นใสํลงในหม๎อน้ําซุปที่เดือดอยูํ ลดเป็นไฟอํอน เคี่ยวจนมีกลิ่นหอม ยกลงกรองด๎วยกระชอน เก็บ
เครื่องที่กรองไว๎
3. ปั่นเต๎าเจี้ยว กระเทียมเจียว เครื่องที่กรองไว๎ในข๎อ 2 และน้ําซุปเล็กน๎อย ด๎วยเครื่องปั่นให๎ละเอียด เท
ใสํลงในหม๎อน้ําซุป คนให๎ทั่ว

4. ปรุงรสด๎วยน้ําตาลทราย น้ําตาลปี๊ป ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดําหวาน น้ํามันงา น้ํามันหอย
เกลือป่น ชิมรสให๎มีรสเค็ม หวาน ใสํงาขาว
5. ละลายแป้งมัน แป้งข๎าวโพดกับน้ํา ใสํลงในหม๎อน้ําราดหมูแดง คนพอสุกข๎นปิดไฟ
วิธีทําพริกดองน้ําส้ม
ผสมทุกอยํางที่เตรียมไว๎รวมกัน
วิธีจัดเสิร์ฟ ตํอ 1 จาน
หมูแดงหั่นเป็นชิ้นบาง 7-8 ชิ้น
หมูกรอบหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคํา 5 ชิ้น
กุนเชียงหั่นเป็นชิ้นบาง 3 ชิ้น
ไขํต๎มครึ่งฟอง
วางเครื่องที่หั่นทั้งหมดบนข๎าวสวย วางแตงกวาข๎างๆ ราดน้ําหมูแดงพอทั่ว เสิร๑ฟพร๎อมต๎นหอมพริกดอง
น้ําส๎ม
5. เกณฑ์ในการประเมินผล
หมูแดงเนื้อนุํมฉ่ํา ไมํแห๎งแข็ง ไขํต๎มสุกนุํมเป็นยางมะตูม น้ําราดข๎น มีสีออกน้ําตาลแดง รสเค็มหวาน
หอมกลิ่นเครื่องเทศ และงาคั่ว ข๎าวไมํแข็งหรือเหนียวเป็นยาง
ข๎าวต๎องรํวนแตํนิ่มนวล
ข้อแนะนําในการทํา
1. การเจียวเครื่องที่สับต๎องใช๎ไฟอํอนๆ เจียวให๎หอม ถ๎าใช๎ไฟแรงจะไหม๎กํอน
2. จะนําหมูไปต๎มไฟอํอนๆ กํอนยํางก็ได๎ การยํางจะใช๎เตาอบหรือฝาอบก็ได๎ ถ๎าใช๎ฝาอบต๎องลด
อุณหภูมิลง ถ๎าไมํมียํางบนเตาถําน หรือยํางบนเตาแก๏สโดยใช๎กระทะสําหรับยํางก็ได๎ ถ๎ายํางไฟแรงจะไมํ
สุก ถ๎ายํางไฟอํอนเกินไปหมูจะแข็งไมํนุํมนวล การยํางใช๎ไฟแรงในตอนแรกเพื่ อให๎ผิวนอกสุก น้ําหวาน
ในเนื้อหมูจะได๎ไมํซึมออก จากนั้นลดไฟ ยํางไฟอํอนลงเพื่อให๎หมูสุก
3. การปั่นเต๎าเจี้ยว กระเทียมเจียว เครื่องที่กรองจากการต๎มน้ําซุป ปั่นด๎วยโถปั่นน้ําผลไม๎ โดยใสํน้ําซุป
หรือน้ําเปลําเพียงเล็กน๎อย ถ๎าใสํน้ํามากจะปั่นไมํละเอียด
4. การใสํแป้งมัน ต๎องให๎น้ําที่เคี่ยวไว๎เดือดกํอน จึงใสํและคนเร็วๆ .ให๎แป้งไมํเป็นก๎อน

สาระน่ารู้
อังคัก หัวเชื้อสมุนไพรให้สีแดง
อังคัก เป็นเครื่องปรุงในครัวจีน ที่ใช๎กันมานานนับพันปี ชาวจีนแต๎จิ๋วเรียกอังคัก (ang kag) จีน
กลางออกเสียงวํา หงชวี (hong qu) เป็นหัวเชื้อสมุนไพรที่ให๎สีแดงทํามาจากข๎าวเจ๎าหมักกับสําเห็ดหรือ
เชื้อจุลินทรีย๑ชนิดหนึ่งที่ชาวจีนเรียกวํา หงชวีเหมยจวิน (hong qu mei jun) เขาจะใช๎ข๎าวเจ๎าแชํไว๎ในน้ํา
3-4 ชั่วโมง แล๎วนําไปนึ่งจนสุกตั้งทิ้งไว๎ให๎อุณหภูมิข๎าวลดลงแล๎วจึงนําสําเห็ดมาผสม หลังจากนั้นต๎อง
คอยเกลี่ยข๎าว เอาไปล๎างน้ําประมาณ 5-6 รอบ แล๎วนําไปผึ่งแดดจนแห๎ง ถือเป็นอันใช๎ได๎
อังคักที่ดีต๎องมีสีแดงทั้งข๎างนอกและข๎างใน รสจืดอมเปรี้ยวเล็กน๎อย ใช๎เป็นสํวนผสมในการทํา
เต๎าหู๎ยี้ ยาดอง นําไปหมักหมู ชํวยให๎มีเนื้อที่นุํมและมีสี แดงสวยอังคักยังถือเป็นเครื่องยาจีนอีกด๎วย มี
สรรพคุณละลายเสมหะ บํารุงเลือด ชํวยยํอยอาหาร แก๎อาการท๎องอืดท๎องเฟ้อ ชํวยรักษาอาการฟกช้ําดํา
เขียว
แหล่งข้อมูล
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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14

เรื่องที่สอน ขนมถ้วยฟู

โดยครูอรอนงค์ ลําดวล

เป็นขนมไทยโบราณที่ในปัจจุบันยังมีผู๎นิยมรับประทาน เนื่องจากเป็นขนมที่มีรสชาติไมํหวานมาก มี
กลิ่นหอมละมุนละไม และมีความนุํมเหนียวของแป้ง สีอํอน ๆ นํารับประทาน นอกจากนี้ยังถือเป็นขนม
ที่มีชื่อและลักษณะเป็นมงคล ให๎ความหมายถึงความเจริญเฟื่องฟูทางชีวิต นิยมใช๎เป็นขนมในงานมงคล
ตํางๆ
1. จุดประสงค์การสอน
1. บอกสํวนผสมและวิธีทําขนมถ๎วยฟูได๎
2. ทําขนมถ๎วยฟูได๎
3. นําไปใช๎ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได๎
2. รายการสอน
1. การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําขนมถ๎วยฟู
2. การผสม
3. การนึ่ง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม

