-343. หอมแดง
1
ชอนโตะ
4. กระเทียม
1½
ชอนโตะ
4. ขั้นตอนการทํา
1. โขลกน้ําพริกขี้เมาพอหยาบ ๆ
2. ลางทําความสะอาดปลา แลเอาแตเนื้อหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเตา เก็บกางกับหัวปลาไว
3. ผสมแปงมันและแปงสาลีรวมกัน ใสปลาลงในอางผสมคลุกเบา ๆ ใหเนื้อปลาติดแปงบาง ๆ
4. ตั้งน้ํามันใหรอน ทอดหัวและกางปลาไวจัดจาน แลวจึงทอดเนื้อปลาใหเหลือง ตักขึ้นวางบน
กระดาษซับน้ํามัน
5. ผัดน้ําพริกที่โขลกกับน้ํามันใหหอม ปรุงรสดวยน้ําปลา ซอสปรุงรส น้ํามันหอย น้ําตาล ชิมรสเค็ม
เผ็ด หวานเล็กนอย ใสพริกไทยออน กระชายสด กะเพราสด พริกชี้ฟาหั่นแฉลบ ใสปลาทอด คลุกเบา ๆ
ใหเขากัน
6. นํากางปลาที่ทอดใสจาน แลวตักเนื้อปลาใสจัดใหสวยงาม
ขอแนะนํา
1. ใชปลาน้ําหนักตัวประมาณ 700-800 กรัม ถาไมมีปลากะพงจะใชปลาอื่นแทนก็ได
2. เลือกปลาที่สด ใหม เนื้อปลาขาวใส หั่นแลดวยมีดที่คม ๆ เนื้อปลาจะไมช้ํา ซับน้ําใหแหง
3. การทอดปลาไมใหอมน้ํามัน ตองทอดน้ํามันรอน ไฟปานกลาง พอผิวปลาออกสีเหลืองออน
ใหเรงไฟแรงเพื่อไลน้ํามันออกจากเนื้อปลา
4. การคลุกแปงกับเนื้อปลา ทําใหการทอดงาย เนื้อปลาไมติดกระทะ
5. เกณฑการประเมิน
เนื้อปลากรอบนอกนุมใน ติดแปงบาง ๆ มีสีเหลือง รสจัด หอมเครื่องที่โขลก
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กะเพรามี 2 ชนิ ด ชนิ ด หนึ่ ง มี ตน ใบและกิ่ ง กา นสี เ ขี ย ว ส ว นดอกสี ข าว เรี ย กว า กะเพราขาว
อีกชนิดหนึ่งตนใบและกิ่งกานมีสีมวงดํา เรียกวากะเพราแดง หรือกะเพราดํา กะเพรามีน้ํามันหอมระเหยพวก
Methyl chavical เปนพืชตระกูลเดียวกับแมงลัก และโหระพา ใชใบและยอดปรุงอาหาร

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 17 เรื่องที่สอน

ปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผา

โดยครู อรอนงค ลําดวล

ปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผา
น้ําพริกเผาเปนเครื่องปรุงที่ใชทําอาหารงาย ๆ ไดหลายอยาง เชน ใชทาขนมปง ผัดน้ําพริกเผา ตมยํา
ใสในกวยเตี๋ยว และใชปรุงรสยํา เชน ยําถั่วพู ยําหัวปลี
ปลาชอนชทอดยําน้ําพริกเผา เปนอาหารอีกจานหนึ่งที่ใชนําพริกเผามาปรุงรสยํา น้ําพริกเผาชวยให
อาหารมีรสชาติกลมกลอม สีสวย ดับกลิ่นคาวไดดี

-351. จุดประสงคการสอน
1. บอกสวนผสมและวิธีทําปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผาได
2. ทําปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผาได
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได
2. รายการสอน
1. การเลือกซื้อและการเตรียมสวนผสมปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผา
2. ขั้นตอนการทําปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผา
3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งที่ตองเตรียม
อุปกรณ ถวยตวง ชอนตวง มีด เขียง กะทะ ตะหลิว อางผสม
ขอแนะนําในการเตรียมสวนผสม
- ปลาชอน เลือกปลาชอนตัวขนาดกลางหนักประมาณ ½ กิโลกรัม ขอดเกล็ด ผาทอง ควักเอาดีออก
ลางเคลากับสารสมปน ปูนขาว น้ําปูนใส หรือเกลือ จนหมดเมือก (ลางกับสารสมปนจะหมดเมือกไดดี)
ลางน้ําใหสะอาด ตัดหัวและครีบออก หั่นเปนแวน ๆ พักใหสะเด็ดน้ํา ถาซื้อจากตลาดใหแมคาหั่นเปนแวน
ขนาด 1 เซ็นติเมตรหรือ ½ นิ้ว นํามาเคลากับสารสมหรือเกลือ ลางใหหมดเมือกเชนกัน
- ตะไคร ถาซอยทิ้งไว ตองแชน้ํามะนาวจะไดไมดําและมีสีชมพูสวย
- ขึ้นฉาย ถาตนอวบอวน ใชเข็มหมุดกรีดปลาย แชน้ําปลายจะบานสวย
- มะมวงสับ เลือกใชมะมวงเปรี้ยว จะใชมะมวงแกว หรือมะมวงโชคอนันต มะมวงสามฤดู มะมวง
น้ําดอกไมดิบ ถาชอบเนื้อแข็ง ใชมะมวงโชคอนันต
- เม็ดมะมวงหิมพานตทอด ควรแชน้ํารอนประมาณ ½ - 1 นาที กอนนํามาทอด สีจะเหลืองสวย
ไมไหมและไมแข็งกระดาง
- น้ําพริกเผา ใชน้ําพริกเผาสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาด สวนใหญจะเปนน้ําพริกเผาแบบผัดน้ํามัน
เครื่องปรุงหลัก ๆ จะใชพริกแหง หอมแดง กระเทียม กุงแหงปน รสชาติออกเค็ม หวาน หรือจะมีทั้งเปรี้ยว
เค็ม หวาน มีใหเลือกทั้งชนิดเผ็ดมาก และเผ็ดนอย ควรเลือกซื้อน้ําพริกเผาที่ไมดําคล้ํา มีกลิ่นหอม ไมมี
กลิ่นหืนเกาเก็บ ถาเปนน้ําพริกที่บรรจุในขวด ควรดูวันเดือนปที่ผลิตและวันหมดอายุ
สวนผสม
1. ปลาชอน
1
ตัว
2. แปงทอดกรอบ
3. น้ํามันสําหรับทอด
4. แครอท
50
กรัม
5. ตะไคร
4
ตน
6. หอมแดง 2 – 3
หัว
7. ขึ้นฉาย
2
ตน
8. มะมวงสับ ½
ถวย
9. เม็ดมะมวงหิมพานตทอด 60 กรัม
10. พริกชี้ฟาแดง 1 – 2
เม็ด
สวนผสมน้ํายํา

-361. น้ําพริกเผา
2
ชอนโตะ
2. น้ํามะนาว 2 – 3
ชอนโตะ
3. น้ําปลา
2 – 3 ชอนโตะ
4. น้ําตาลปบ 2 – 3
ชอนโตะ
5. พริกขี้หนูแหงคั่ว 5 – 6 เม็ด
4. ขั้นตอนการทํา
วิธีการทําปลาชอนทอดยําน้ําพริกเผา
1. หั่นปลาเปนแวนขนาดบาง ½ นิ้ว คลุกแปงทอดกรอบบาง ๆ นําไปทอดในน้ํามันรอน ไฟปาน
กลาง ทอดจนสุกเหลือง
2. หั่นแครอทเปนเสน
3. ซอยตะไครบาง ๆ
4. ซอยหอมตามยาวหัว
5. หั่นขึ้นฉายเปนทอน ๆ ขนาด 1 นิ้ว
6. หั่นพริกชี้ฟาแดงเปนเสนยาว
วิธีทําน้ํายํา
ผสมน้ําพริกเผา น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ คนใหเขากัน ชิมรสใหมี 3 รส
วิธีการจัดเสิรฟ จัดเนื้อปลาใสจาน โรยมะมวง แครอท ตะไคร หอมแดง ขึ้นฉาย ราดดวยน้ํายํา
โรยพริกแดง เม็ดมะมวงทอดและพริกแหงทอด หรือจะจัดเครื่องยําวางดานลาง ใชเนื้อปลาแตงดานบน
ขอแนะนําในการทํา
1. ถาไมหั่นเนื้อปลาเปนแวน แลเนื้อปลาหั่นเปนสีเหลี่ยมลูกเตาก็ได
2. ถาชอบเผ็ด ใชพริกแหงทอดโขลกหยาบ ๆ ผสมในน้ํายํา หรือจะใชพริกขี้หนูปนแทนพริกแหง
ทอด
3. การทอดปลา จะไมคลุกแปงก็ได เวลาทอดใชน้ํามันมากใหทวมเนื้อปลา น้ํามันตองรอนจัด
ไฟปานกลาง ทอดจนกรอบนอกนุมใน
4. การปรุงรสยํา ใหชิมมะมวงดวยวาเปรี้ยวมากหรือนอย ตองปรุงรสเผื่อมะมวงเปรี้ยว ใหลดน้ํา
มะนาว
สาระนารู
5 วิธีปองกันอาการตาฟาง ปญหาสายตามักเปนสัญญาณเตือนหนึ่งที่บอกวา คุณกําลังเขาสูวัยสูงอายุ
แลว และถาตอนนี้คุณกําลังเริ่มตนมีปญหาสายตาฝาฟาง เรามีวิธีปองกันไมใหเปนมากไปกวานี้มาฝาก
1. มองไปยั ง ที่ ไ กล ๆ แล ว เหลื อ บตาไปทางด า นขวา จากนั้ น เริ่ ม ต น มองไปยั ง ที่ ไ กล ๆ ใหม
แลวเหลือบตาไปทางดานซาย
2. หลับตาอยางแรง ๆ ทําซ้ํา 3 ครั้ง
3. มองเฉียงขึ้นทางดานบนขวา แลวมองเฉียงลงดานลางซาย
4. มองเฉียงขึ้นไปดานบนซาย แลวมองเฉียงลงดานลางขวา

-375. เบิ่ ง ตากว า งขึ้ น แล ว กลอกตาเป น วงกลมจากขวาไปซ า ยหากทํ า สม่ํ า เสมอทุ ก วั น จะช ว ยให
กลามเนื้อตาแข็งแรง ดวงตาจะแจมใส ไมมีอาการตาฝาฟางมาเยือน
แหลงขอมูล นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 247 เดือนมกราคม 2552 หนาที่ 14

