พริกแกงแมบท

Lesson : Fundamental Curry Paste

พร�กแกงแมบท

บานเราอุดมสมบูรณไปดวย
อาหารการกินที่ดี ในน้ำมีปลาในนามีขาว
ในสมัยกอน สวนประกอบที่ใช ในการทำอาหารพื้นบาน
ก็ลวนเปนสวนประกอบที่เก็บได ปลูกได
หร�อหาซ�้อไดไมยาก

แกง เปนสวนหนึ่งในสำรับอาหารไทยที่เปนที่นิยมทั้งสำหรับคนไทยและชาวตางชาติ หัวใจของแกง
ก็คือ น้ำพร�กแกงหร�อพร�กแกง (Curry Paste) แมวาอาหารที่ใชพร�กแกงในบานเราจะมีหลากหลายประเภท
แตถาสังเกตใหดี ในตัวพร�กแกงนั้นจะมีสวนประกอบที่เปนสวนประกอบหลัก และสวนประกอบเสร�มซ�่ง
ถูกเพิ่มเขามาเพื่อปรับใหรสชาติของพร�กแกงมีความหลากหลายและเพื่อใหเขากับสวนประกอบที่แตกตาง
อยางเชน ชนิดของเนื้อสัตวที่ใช
ในบทเร�ยนนี้ เราจะมาทำความรูจักกับพื้นฐานของพร�กแกงที่ใช ในการปรุงอาหารไทย อันไดแก
พร�กแกงเผ็ด ซ�่งถือเปนพร�กแกงแมบทของอาหารไทย

สมุนไพรและเคร�่องเทศที่ใช ในการทำพร�กแกงเผ็ด
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พร�กแหงเม็ดเล็กและเม็ดใหญ (Dried Small Chili and Long Chili)
พร�กแหง คือ พร�กสดที่สุกคาตน นำมาตากใหแหง ถาพร�กที่นำ
มาตากมีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบ เมื่อแหงผิวของพร�กจะแสดง ใหเห็นสีที่
ไมเร�ยบเสมอกัน ในอดีตพร�กถูกตากดวยแดดและลมตามธรรมชาติ
แตในปจจ�บันมีการทำใหแหงโดยการอบ ซ�่งลักษณะของพร�กที่ตาก
ตามธรรมชาติจะแหงกรอบตางจากพร�กที่อบ ซ�่งจะแหงเหนียว ระดับ
ความเผ็ดรอนของพร�กนั้นข�้นอยูกับสายพันธุและสภาพอากาศ พร�กใน
หนาฝนจะมีความเผ็ดรอนนอยกวาพร�กในหนาแลง
พร�กแหงที่เราใช ในการทำพร�กแกงนั้น มีสองชนิดแบงตามขนาด
ไดแก พร�กแหงเม็ดเล็กและพร�กแหงเม็ดใหญ พร�กแหงเม็ดเล็กจะให
ความเผ็ดรอน สวนพร�กแหงเม็ดใหญจะใหสีที่แดงสวย
ขาและตะไคร (Galangal and Lemongrass)
ขาเปนพืชที่มีลำตนอยูใตดินที่เร�ยกวา เหงา ซ�่งเปนพืชในตระกูล
เดียวกับข�ง มีกลิ่นหอมและรสชาติออกซาๆ สวนของตะไครที่ใช ในการทำ
พร�กแกงก็คือ เหงาและลำตนแกมีกลิ่นหอมและรสชาติเปร�้ยวออน ทั้งขา
และตะไครมีคุณสมบัติชวยดับคาว แบบที่ยังออน เหมาะกับการนำไปเปน
สวนประกอบในอาหารโดยซอยใหบางๆ หร�อใช ในการใหกลิ่นหอมในเมนู
น้ำแกงตางๆ เชน ตมยำ ตมขา สำหรับการทำพร�กแกงนั้นควรจะใชขา
และตะไครแก เนื่องจากขาและตะไครที่แกมีปร�มาณน้ำนอย แตมีปร�มาณของน้ำมันที่ผิวมากกวาขาและ
ตะไครที่ออน
หอมแดงหัวเล็กและกระเทียมไทย (Shallot and Garlic)
หอมที่ใช ในการทำพร�กแกงคือหอมแดงหัวเล็ก มีหนาที่ใหความหอม
และรสชาติหวาน สวนกระเทียมที่ใชก็ควรเปนกระเทียมไทยที่มีลักษณะ
กลีบเล็กเชนเดียวกัน กระเทียมมีหนาที่ชวยดับกลิ่นคาว กลิ่นหืนและชวยให
พร�กแกงมีรสชาติที่กลมกลอม
คุณคาทางโภชนาการของพืชสมุนไพรในตระกูลหอมและตระกูล
กระเทียม ไมวาจะหัวเล็กหร�อหัวใหญ มีคุณคาไมแตกตางกันนัก แตจะ
ตางกันที่ปร�มาณน้ำ ซ�่งหอมหัวเล็กและกระเทียมกลีบเล็กจะมีปร�มาณ
น้ำที่นอย เมื่อนำมาทำพร�กแกงจ�งไดรสชาติที่เขมขน
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ผิวมะกรูด (Kaffir Lime Zest)
มะกรูดเปนพืชในตระกูลสม มีผิวที่ขรุขระ มีน้ำมันมาก และมี
กลิ่นหอม ที่เปนเอกลักษณ น้ำมีรสเปร�้ยว ใช ในการปรุงอาหาร เชน
แสรงวา และแกงเทโพ สำหรับการทำพร�กแกง เราใชเฉพาะ ผิวมะกรูด

กะป (Shrimp Paste)

กะปมีทั้งที่ทำจากกุงน้ำจ�ด และเคยทะเล โดยการนำกุงน้ำจ�ดหร�อ
เคยทะเลสดๆ ใสเกลือ ตากใหแหงและตำใหละเอียด สีที่เขมนั้นมาจาก
ปฏิกิร�ยาของเกลือและโปรตีนเมื่อโดนความรอน กะปที่มีสีเขมคือกะปที่
เก็บไวนาน จะมีเนื้อสัมผัสที่แหงและรสที่เค็ม สวนกะปที่ใหมจะมีสีออนและ
มีความเค็มที่นอยกวา ในอาหารไทยกะปมีบทบาท เปนทั้งสวนประกอบ
ในอาหารและเปนเคร�่องปรุงรส เวลาที่นำกะปมาเปนสวนประกอบอาหาร
อยางเชน ผัดกะป น้ำพร�กกะป เราควรที่จะใชกะปใหมที่ไมเค็มมาก แตเวลาที่เรา ทำพร�กแกง เราจะใช
กะปในบทบาทของเคร�่องปรุงรส เราสามารถใชกะปที่เกาซ�่งมีความเค็มและมีสีที่เขมกวาได

ว�ธ�การทำพร�กแกง
การโขลกพร�กแกงในครกหินเปนว�ธ�ดั้งเดิมที่ใชกันมาตลอด แตในครัวสมัยใหมกับเคร�่องทุนแรง
ที่มีติดครัว จ�งทำใหเรามีทางเลือกในการทำพร�กแกงที่สะดวกและทุนแรงมากกวา การทำพร�กแกง
ในบทเร�ยนนี้ ปรับใหงายข�้นโดยการใชเคร�่องปน โดยเพิ่มสวนประกอบน้ำลงไปเพื่อชวยใหเคร�่องปน
ทำงานไดงายข�้น เมื่อเวลาเรานำพร�กแกงมาใชงาน ก็เพียงผัดกับน้ำมันใหน้ำระเหยออกไป สำหรับผูที่
ตองการโขลกก็สามารถทำไดโดยไมตองใสน้ำ

สูตรพร�กแกงเผ็ด
เวลาโขลกหร�อทำเคร�่องพร�กแกง สัดสวนของ
สมุนไพรเคร�่องเทศข�้นอยูกับ โปรตีนหร�อชนิดของ
เนื้อสัตวที่ใชวามีกลิ่นแรง หร�อคาวอยางไร และเปน
การใชงานในรูปแบบไหน สำหรับสัดสวนของสูตร
พร�กแกงเผ็ดสูตรนี้ใหรสชาติที่เปนกลาง ใช ในการ
ปรุงแกงและอาหารที่ใชพร�กแกงเผ็ดทั่วไปได
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โครงสรางของสวนประกอบในการทำพร�กแกงเผ็ด
พร�กแหง : สูตรนี้ใชเม็ดเล็ก 25% และเม็ดใหญ 75% ในกรณีที่ชอบเผ็ดมาก สามารถปรับเปนอยางละ
คร�่งก็ได พร�กแหงนั้นใชไดทั้งเม็ดรวมถึงกานไมจำเปนตองเด็ดทิ้ง ในกรณีที่นำไปปนไมจำเปนตองแชน้ำ
แคลางผานน้ำเพื่อชะฝุนก็พอ แตถาโขลกดวยมือใหนำไปแชน้ำใหนุมกอนเพื่อใหพร�กแหลกงาย
ขาและตะไคร : ใช ในสัดสวนที่เทากัน ขาสามารถใชไดทั้งเหงา โดยไมตองปอกผิว แคทำความสะอาดก็พอ
สวนตะไครก็ใชไดทั้งเหงาและลำตนสวนที่แก
หอมแดงหัวเล็กและกระเทียมไทย : ใช ในสัดสวนที่เทากัน ลางทำความสะอาดและลอกเปลือกดานนอก
ก็พอไมจำเปนตองลอกเปลือกที่ติดกับเนื้อ
ผิวมะกรูด : ทำใหเคร�่องแกงมีกลิ่นหอมโดดเดน ถาใสมากไปจะมีรสขม จ�งสังเกตไดวาแกงที่มีสวนผสม
ของผิวมะกรูดมากจะปรุงใหมีรสหวานนำเพื่อสมดุลรสชาติกับความขมที่เกิดจากผิวมะกรูด
กะป : เปนเคร�่องปรุงรสที่สำคัญของพร�กแกง ใหรสอูมามิ
น้ำ (ปนพร�กแกง) : ใชเฉพาะกรณีที่ปนพร�กแกงดวยเคร�่อง แทนการโขลก ใหรสอูมามิ
เกลือ (โขลกพร�กแกง) : เกลือใหรสเค็ม ชวยชูรสพร�กแกง และมีหนาที่ชวยถนอมอาหาร ในกรณีที่เรา
โขลกพร�กแกง เกลือจะชวยทำใหเนื้อสัมผัสเนียนมากข�้นเวลาที่เราโขลก ในกรณีที่ใสเกลือในพร�กแกง
ใหลดสัดสวนของกะปในสูตร หร�อลดน้ำปลาในขั้นตอนของการปรุง หนาที่ของเกลือในการทำพร�กแกง
คือชวยทำให โขลกพร�กแกงงายข�้นเพราะฉะนั้นหากเราใชเคร�่องปนเราจ�งไมจำเปนตองใสเกลือ

สวนประกอบ

พร�กแกงเผ็ด

พร�กแหงเม็ดเล็ก

10 กรัม

พร�กแหงเม็ดใหญ

30 กรัม

ขา

40 กรัม

ตะไคร

40 กรัม

หอมแดงหัวเล็ก

40 กรัม

กระเทียมไทย

40 กรัม

ผิวมะกรูด

10 กรัม

กะป

20 กรัม

น้ำ
สูตรนี้ไดพร�กแกง 380 กรัม
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สูตรอาหารที่ใชพร�กแกงเผ็ด
พร�กแกงเผ็ดสามารถนำมาประกอบอาหารไดมากมาย เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดข�้น เมนูที่เราจะปรุง
ในบทเร�ยนนี้ มีทั้งรูปแบบของผัด แกงและทอด

ผัดเผ็ดไก
ผัดเผ็ดไก มีลักษณะคลายกับแกงเผ็ดไก แตไมใสกะทิ มีรสชาติเขมขน ไมนิยมปรุงดวยน้ำตาล
แตจะปรุงรสดวยสมุนไพรที่ใหความเผ็ดรอน อันไดแก กระชายและพร�กไทยออน สามารถใชอกหร�อ
สะโพกไกก็ได แตไมควรมีหนัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พร�กแกงเผ็ด
น้ำมันรำขาว
สะโพกไก (ไมเอาหนัง)
น้ำปลา
กระชาย (ซอย)
พร�กไทยออน
ใบมะกรูด (ฉีก)
น้ำสะอาด
พร�กช�้ฟา

120 กรัม
3
ชอนโตะ
400 กรัม
1
ชอนโตะ
25 กรัม
25 กรัม
10 ใบ
50 มิลลิลิตร
สำหรับตกแตง

ว�ธ�ทำ
1. ตั้งน้ำมันในกระทะใหพอรอนดี ผัดพร�กแกงจนสุก
และหอมดี
2. หั่นเนื้อไกตามขนาดที่ตองการใสลงไปผัด เติมน้ำ
เล็กนอย พอเนื้อไกใกลสุกดี ปรุงรสดวยน้ำปลา
3. ใสกระชาย พร�กไทยออนรูดเปนเม็ดๆ ใบมะกรูดฉีก
ผัดตอจนไกสุกดี ช�มและปรับรสตามตองการ
4. แตงใหสวยงามดวยพร�กช�้ฟา
Variations

ผัดเผ็ดปลาดุก : ใชเนื้อปลาดุกแทนเนื้อไก
ผัดเผ็ดหมูปาและผัดเผ็ดเนื้อ : ใชเนื้อหมูปา หร�อเนื้อวัวแทนเนื้อไก เพิ่มสวนประกอบสมุนไพรที่ชวย
ดับคาวและใหความรอนแรง ไดแก ใบกะเพรา และใบยี่หรา
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แกงเผ็ดไก
คลายกับผัดเผ็ดไก แตมีกะทิ จ�งทำใหรสชาตินวลและหวานกวา ลักษณะของผักสมุนไพรที่ใส
จ�งแตกตางจากผัดเผ็ดไกที่มีลักษณะที่แหงกวา
• พร�กแกงเผ็ด
120 กรัม
• น้ำมันรำขาว
3
ชอนโตะ
• สะโพกไก (ติดหนัง)
400 กรัม
• น้ำปลา
1 ½ ชอนโตะ
• มะเข�อพวง
70 กรัม
• กะทิ
400 มิลลิลิตร
• น้ำสะอาด
150 มิลลิลิตร
• ใบโหระพา
25 กรัม
• ใบมะกรูด (ฉีก)
10 ใบ
• พร�กช�้ฟา
สำหรับตกแตง
ว�ธ�ทำ
1. ตั้งน้ำมันในกระทะใหพอรอนดี ผัดพร�กแกงจนสุกและหอมดี
2. หั่นเนื้อไกตามขนาดที่ตองการใสลงไปผัด พอใกลสุกดี ปรุงรสดวยน้ำปลา
3. ใสมะเข�อพวง ผัดเล็กนอย เติมกะทิลงไป พอกะทิเดือด ใสน้ำสะอาดตามลงไป
4. พอน้ำแกงเดือดอีกครั้งใหลดไฟ ช�มและปรับรสตามตองการ
(ถาตองการปรุงดวยน้ำตาลปบ สามารถใสไดเล็กนอยในขั้นตอนนี้)
5. ใสใบโพระพา ใบมะกรูดฉีก และพร�กช�้ฟาหั่นแฉลบ ยกออกจากความรอน พรอมรับประทาน
Variations

แกงไกหนอไมดอง : แทนที่มะเข�อพวงดวยหนอไมดอง
แกงไกใสฟกเข�ยว : แทนที่มะเข�อพวงดวยฟกเข�ยว

ทอดมันปลากราย
ทอดมันปลากรายสูตรนี้ มีว�ธ�การทำที่งายและรวดเร็ว
ไมตองอาศัยการตีเนื้อปลาบนชามน้ำเย็นหร�อการฟาด
เนื้อปลาเพื่อใหมีเนื้อสัมผัสเหนียวแตอยางใด แตอาศัยไขไก
ในการใหความยืดหยุนแกเนื้อสัมผัส ถั่วฝกยาวชวยเพิ่มมิติ
ใหเนื้อสัมผัส กระชายใหความ เผ็ดรอนและชวยดับกลิ่น
คาวปลา ใบมะกรูดซอยใหความหอมสดช�่น และใบกะเพราให
ความหอมฉุนที่มีเอกลักษณ เสิรฟกับอาจาดซ�่งมีรสหวานนำ
Fundamental Curry Paste
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

พร�กแกงเผ็ด
เนื้อปลากราย (บด)
ไขไก
น้ำปลา
ถั่วฝกยาว (หั่นทอนสั้น)
กระชาย (สับ)
ใบกะเพรา (ทั้งใบ)
ใบมะกรูด (ซอย)
น้ำมันรำขาว

120 กรัม
500 กรัม
1
ฟอง
2
ชอนโตะ
75 กรัม
25 กรัม
25 กรัม
10 ใบ
สำหรับทอด

น้ำอาจาด
• น้ำสมสายชูขาว
• น้ำตาลทราย
• เกลือ
• แตงกวา
• พร�กช�้ฟา
• หอมแดงหัวเล็ก

80
80
1
2
1
2

มิลลิลิตร
กรัม
ชอนชา
ผล
เม็ด
หัว

ว�ธ�ทำ
1. ผสมทอดมัน โดยขยำพร�กแกงเผ็ดกับเนื้อปลากรายใหพอเขากัน ใสไขไกและน้ำปลาเพื่อปรุงรส
ขยำตอใหเขากันดี
2. หลังจากนั้นจ�งใสถั่วฝกยาว กระชาย ใบกระเพรา และใบมะกรูดลงไป เคลาใหกระจายทั่วดี
3. ตั้งน้ำมันสำหรับทอดที่ 150 องศาเซลเซ�ยส ปนทอดมันเปนช�้นขนาดตามที่ตองการ นำลงไปทอด
ใหสุกดี ตักข�้นมาสะเด็ดน้ำมัน
4. สำหรับการทำน้ำอาจาด ใหนำน้ำสมสายชูขาว น้ำตาลทราย และเกลือใสหมอตั้งไฟ คนให
น้ำตาลทรายและเกลือละลายดี และพักใหเย็นลง ซอยแตงกวา พร�กช�้ฟาแดงและหอมแดงหัวเล็ก
ใสลงไปเสิรฟกับทอดมันปลากราย
Variations

ทอดมันกุงไก : สำหรับคนที่อยูตางประเทศ หากไมสามารถหาเนื้อปลากรายได สามารถทดแทน
ปลากรายดวยเนื้อกุงและไกแทน โดยใชเนื้อกุง 375 กรัม และเนื้อไก 125 กรัม นำไปบดสับใหเขากัน
กอนขั้นตอนของการใสพร�กแกง

CAUTION
บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project
ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย
บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ
หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน
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