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คุกก้ิง Techniques
การปรงุอาหารในครวัไทย ใช้วธิกีารง่ายๆ คือ ผดั ทอด ต้ม ตุ๋น ย่าง และนึง่ อย่างไรกต็าม ยังมี 

รายละเอยีดทีค่วรรู้ในแต่ละวิธี ซ่ึงจะได้น�าเสนอเป็นเรือ่งแรก นอกจากนัน้ เครือ่งประกอบอาหาร (ingredients) 

บางอย่าง ยงัต้องมกีารจดัเตรยีมเป็นการเฉพาะก่อนน�าไปใช้ เช่น การแล่เนือ้ปลา การเตรียมปลาหมึก เป็นต้น 

ซึ่งจ�าเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการด้วยเหมือนกัน สุดท้าย การปรุงอาหารไทยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตรง 

มกีารใช้เครือ่งปรงุรสหลายๆชนดิทีต้่องการการปรุงล่วงหน้า เช่น กระเทยีมเจียว หอมเจียว และอ่ืนๆ

วธิปีรุงอำหำร
กำรผดั 

เป็นวิธีปรุงอาหารท่ีง่าย ไม่ยุง่ยาก ก่อนผดัต้องตัง้กระทะบนไฟจนร้อนได้ทีก่่อนจะใส่วตัถดุบิ (เนือ้สตัว์ 

หรอืผกั) ลงไปในกระทะ การผดัใช้ตะหลวิเพือ่กลับอาหารในกระทะอย่างรวดเร็ว เม่ืออาหารสกุ ปรุงรส และ

เสิร์ฟขณะที่อาหารยังร้อน มีข้อสังเกตว่าการผัดอย่างไทยโดยทั่วไปจะไม่ใช้ไฟแรงมาก และผัดอย่างครัวจีน 

จะใช้ไฟแรง ก่อนผดัตัง้กระทะบนไฟแรงจนร้อน ใส่น�า้มนักลอกไปมาจนทัว่กระทะและมีควนัขึน้ ใส่เคร่ืองปรุง

ลงผดัอย่างรวดเรว็

กำรทอด 

การทอดจะท�าให้อาหารสุกโดยการใส่เนื้อสัตว์หรือผักลงไปในน�้ามันที่ตั้งจนร้อน ปริมาณน�้ามันที่ใส่ 

จะท่วมอาหารทีท่อด อณุหภมูขิองน�า้มนัที่ใช้ในการทอดส�าคญัมากในการปรุง ถ้าน�า้มนัไม่ร้อน เม่ือใส่อาหาร 

ลงไปทอด จะท�าให้อาหารอมน�า้มนั ขณะเดยีวกนัถ้าอุณหภูมิน�า้มนัสงูเกนิไป อาหารทีน่�าไปทอดกจ็ะไหม้ อุณหภูมิ

น�า้มนัทีเ่หมาะส�าหรบัการทอดอยูท่ี ่180 องศาเซลเซยีส (หรือประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต์) เม่ือทอดเสร็จ

แล้วควรสะเดด็น�า้มนัออกจากอาหารทีท่อด อาหารทีส่ะเด็ดน�า้มนัจะช่วยคงความกรอบให้ยาวนานขึน้ 

ตัวอย่าง
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กำรย่ำง 

การย่างนัน้ จะน�าอาหารทีต้่องการปรงุให้สกุวางไว้บนไฟหรือความร้อน ซึง่อาจเป็นเตาถ่าน เตาไฟฟ้า 

บางครัง้อาจใช้เตาอบ หรือต้ังกระทะไว้บนไฟในการย่างอาหารก็ได้ ในการย่างอาหารไทยนัน้ อาหารอาจถกูย่าง

โดยตรงกับไฟ หรือห่อด้วยใบตองหรืออะลูมิน่ัมฟอยล์ ซึ่งอาหารที่ห่อและน�าไปย่างจะมีกล่ินหอม การย่าง 

ทีถ่กูต้องนัน้ จะต้องมีการกระจายความร้อนให้ท่ัวอาหารเพือ่ไม่ให้อาหารไหม้ ดงันัน้การพลิกกลับอาหารจึงมี

ความจ�าเป็น เคลด็ลบัการย่างเนือ้สตัว์ให้อร่อยต้องย่างให้ผวิภายนอกสกุ และพยายามให้เนือ้ภายในเกอืบสกุ  

ด้วยวธินีีจ้ะได้เนือ้ทีนุ่ม่ ไม่หยาบกระด้าง  

กำรตุน๋ 

การตุน๋จะช่วยคงสารอาหารไว้ได้เกอืบครบถ้วน โดยสารอาหารทีส่�าคญัจากเนือ้สตัว์ ผกัและสมุนไพร

ต่างๆ จะยงัคงอยู่ในน�า้ทีตุ่น๋อาหาร เนือ้สตัว์ทีห่ยาบกระด้างเม่ือผ่านการตุ๋นแล้วจะท�าให้เนือ้นุม่น่ารับประทาน 

ในการตุน๋อาหารโดยทัว่ไป เนือ้สตัว์มกัจะถกูหัน่เป็นชิน้ๆ ขนาดใกล้เคียงกนั และเติมน�า้ลงไปพอท่วมเนือ้ ใส่ใน

หม้อต้มปิดฝาให้สนทิ ตัง้ไฟอ่อนๆ เพือ่ค่อยๆตุน๋ภายในให้สกุอย่างช้าๆ น�า้ที่ได้จากการตุ๋นใช้เสร์ิฟกบัอาหารใน

ลกัษณะน�า้ราดได้อกีด้วย

กำรนึง่ 

การปรงุอาหารด้วยวธินีึง่นัน้ อาหารจะถกูปรงุให้สกุโดยใช้ไอน�้า โดยอาหารจะไม่สมัผสัโดยตรงกบั 

น�า้ทีต้่ม ท�าให้คณุค่าของสารอาหารยงัคงอยู ่การนึง่เป็นหนึง่ในวธิกีารปรงุอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ เคลด็ลบัส�าคญั

ส�าหรบัการนึง่อาหารให้รสชาติด ีคอื วัตถุดบิท่ีใช้ต้องสด การนึง่อาหารโดยทัว่ไปจะต้องมจีานทนความร้อน และ

มีลังถึง โดยใส่น�า้ต้มท่ีช้ันล่างสุดปริมาณ ¾ ของหม้อ น�าอาหารที่ต้องการนึ่งวางบนจานทนความร้อนและ 

ใส่เข้าไปในลงัถงึ และปิดฝาให้สนทิ 

กำรรวน

การผดัอาหารให้สกุโดยใช้น�า้มนัเพยีงเลก็น้อย เช่น การรวนหมูสบั กุง้สบั หรืออาหารทะเล โดยต้ัง

กระทะหรอืหม้อบนไฟกลางค่อนข้างอ่อน รอให้ร้อน ใส่น�้ามนั ใส่เนือ้สตัว์ คนไปมาจนสกุ โดยทัว่ไปอาหาร

ประเภทลาบ และย�า จะใช้วธิกีารปรงุแบบนี้

ตัวอย่าง
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เทคนิคกำรเตรียม ingredients
กำรเตรยีมปลำ

เมือ่ได้ปลามาให้ขอดเกลด็ปลาด้วยช้อน หรือด้ามช้อน หรอืมดี โดยไม่ต้องล้างน�้าก่อนเพราะจะล่ืน   

เมือ่ขอดเกลด็ปลาเรยีบร้อยให้ควกัเหงอืกออก ล้างน�า้ไหลผ่านจนสะอาด ผ่าท้องเอาไส้ออก ล้างน�า้ไหลผ่านจน

ท้องปลาสะอาด

กำรเตรยีมปลำหมกึ

ล้างปลาหมกึทัง้ตวั ดงึหวัพร้อมกระดองสขีาวทีอ่ยู่ในล�าตวั ล้างน�า้แบบไหลผ่าน ตัดเอาถุงสดี�าและ

ลกูตาออก ลอกเยือ่บางๆทีล่�าตวัออก น�าไปบัง้หรอืหัน่แว่น ถ้าต้องการให้เนือ้ปลาหมึกกรอบเด้ง น�าปลาหมึก 

ทีห่ัน่แล้วคลกุกบัแป้งมนัสกัครู ่ล้างน�า้ออกจนแป้งหมด จะได้ปลาหมึกทีก่รอบเด้ง

ขอดเกล็ดปลาออก

เอาลูกตาบริเวณหนวดออก

ผ่าท้องควักเอาไส้ออก

ลอกเยื่อบางๆออก น�าไปบั้ง หั่นชิ้นหรือหั่นแว่น

ล้างน�้าแบบไหลผ่านให้สะอาด ซับให้แห้งตัวอย่าง
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กำรเตรยีมกุง้

ก่อนปอกกุง้ต้องล้างให้สะอาด หกัหวัออก ปอกเปลือกกุง้โดยเหลือหางไว้ หลังจากปอกเปลือกแล้วใช้

มดีกรดีตามแนวหลงัตวัเอาเส้นด�าออก ท�าจนหมด น�ากุุง้ที่ได้คลุกกบัแป้งมันให้ทัว่ แล้วล้างออกจนหมดแป้ง  

ซบัน�า้ให้แห้ง เนือ้กุง้จะกรอบเด้ง

กำรฝำนผวิมะกรดู

การฝานผวิมะกรดูเพือ่น�าไปโขลกเป็นน�า้พรกิแกง จะต้องใช้มีดทีค่ม ค่อยๆปอกผวิมะกรูดออกบางๆ

โดยไม่ให้ตดิเยือ่สขีาว เพราะหากตดิเยือ่สขีาวจะท�าให้น�า้พริกแกงมีรสขม

ปอกเปลือกกุ้ง ผ่าหลังดึงเส้นด�าออก

ซับน�้าออกจากกุ้งให้แห้ง

ผิวมะกรูดที่ปอก

น�ากุ้งคลุกกับแป้งมัน ล้างน�้าจนหมดแป้ง

ค่อยๆปอกผิวมะกรูดออกบางๆ

ตัวอย่าง
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กำรซอยกระชำย/ขงิ

เลอืกกระชายหรอืขงิทีม่แีง่งใหญ่ อวบ ไม่มรีอยกดัแทะของสตัว์ หรอืขึน้รา น�ามาล้างน�า้ให้สะอาด  

พกัให้สะเดด็น�า้ ปอกเปลอืก ฝานเป็นแผ่นบางตามยาว แล้วน�ามาซอยเป็นเส้น 

กำรเตรียมเครือ่งปรงุรส
กระเทยีมเจยีว

เลือกกระเทียมไทยเปลือกบาง คัดเอากลีบที่ขึ้นราและเสียออก ล้างน�า้ให้สะอาด พักให้สะเด็ดน�า้  

น�ามาโขลกพอหยาบ ใส่กระเทยีมโขลกพร้อมน�า้มนัลงในกระทะ ต้ังบนไฟอ่อน หม่ันคน เจียวจนกระเทยีมเป็น

สเีหลอืงอ่อน เทน�า้มนัออก เพราะกระเทยีมเจยีวจะมสีเีหลอืงทองพอด ีพกัไว้ให้เยน็ เกบ็ในภาชนะทีแ่ห้ง สะอาด 

มฝีาปิด

 พักไว้ให้เย็น เก็บใส่ภาชนะท่ีแห้งและสะอาด

ปอกเปลือก ฝานเป็นแผ่นบางๆ ซอยเป็นเส้นบางๆ

โขลกกระเทียมพอหยาบ
เมื่อเจียวกระเทียมจนเริ่มมีสีเหลือง
เทน�้ามันออก

ตัวอย่าง
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หอมแดงเจยีว

การเจยีวหอมแดงเริม่จากซอยหอมแดงให้บางเท่าๆกนัตามยาว ใส่ในกระทะพร้อมน�า้มนั ตัง้บนไฟอ่อน 

หม่ันคน เจียวจนหอมแดงมีสีออกเหลือง เทน�้ามันออกทันที เพราะหอมเจียวจะค่อยๆเหลืองขึ้นจนได้ 

สเีหลอืงทอง พกับนกระชอน รอให้เยน็ เกบ็ในภาชนะทีมี่ฝาปิด แช่ในตู้เย็นช่องธรรมดา 

หวักะทิ

เลอืกใช้มะพร้าวห้าวขดูเอาแต่เนือ้ สงัเกตเน้ือมะพร้าวจะมีน�า้เป็นมัน การค้ันหวักะท ิใช้มะพร้าวขดู ½ 

กิโลกรมั ต่อน�า้อุน่ ¼ ถ้วย ใช้มอืบบีแล้วกรองจนได้หวักะทข้ินๆ

หมายเหต	ุ:	ใช้กะทสิ�ำเรจ็รปูแทนกะทสิดได้	ถ้ำต้องกำรหวักะทิให้เขย่ำกล่องเปิดใช้ได้ทนัท	ีส่วนหำง

กะทนิ�ำกะทสิ�ำเรจ็รปูผสมน�ำ้	อตัรำส่วน	คอื	กะท	ิ1	ส่วน	ต่อน�ำ้	1	ส่วน

พักไว้ให้เย็น ใส่ในภาชนะแห้ง และมีฝาปิด

น�าหัวกะทิไปปรุงอาหารต่อ

เจียวหอมแดงด้วยไฟอ่อน

บบีมะพร้าวกบัน�า้อุน่จนได้น�า้กะทข้ินๆ

เมือ่หอมเจยีวเป็นสเีหลอืงอ่อนเทน�า้มนัออก

บีบแล้วกรองบนกระชอนแยกเน้ือออก

ตัวอย่าง
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พรกิขีห้นแูห้งคัว่

ค่ัวพรกิในกระทะด้วยไฟอ่อน ขณะคัว่ใส่เกลือ

ป่นเล็กน้อย จะช่วยให้ไม่มีกลิ่นฉุน

ถ่ัวลิสงค่ัว

ก่อนน�ามาคัว่ เลือกเมล็ดถัว่ทีเ่สยีและมเีชือ้รา

ออกก่อน น�าไปล้างและสะเด็ดน�้า คั่วในกระทะด้วย 

ไฟอ่อน ใส่เกลือเล็กน้อย ขณะค่ัวใช้ตะหลิวคนตลอด

จนเยื่อหุ้มถั่วเริ่มมีสีน�้าตาลไหม้เล็กน้อยและถั่วสุก 

ตักใส่ถาด รอให้เย็น เอาผิวหุ้มถั่วออก เก็บถั่วในถุง

พลาสติก หรือภาชนะทีแ่ห้งสะอาด ปิดฝาให้สนทิ 

พรกิขีห้นแูห้งทอด

เลอืกพรกิขีห้นแูห้งเมด็ใส ไม่ขึน้รา แห้งสนทิ ไม่มีกล่ินอับ น�ามาล้างน�า้ให้สะอาด สะเด็ดน�า้ให้แห้ง 

ตัง้กระทะบนไฟกลางให้ร้อน ใส่น�า้มนั เมือ่น�า้มนัเร่ิมมีควนัเล็กน้อย ลดเป็นไฟอ่อน ใส่พริกลงทอด หม่ันคน 

สงัเกตเมด็พรกิพองตวั สแีดงเข้มขึน้แต่ไม่ถงึกบัไหม้ ตกัขึน้พกัให้สะเดด็น�้ามนั รอให้เยน็ เกบ็ในภาชนะทีม่ี 

ฝาปิดสนทิ แช่ในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา เมือ่น�ามาใช้ให้อุ่นโดยการค่ัวในกระทะด้วยไฟอ่อน พอให้เม็ดพริกเป็นเงา

ทอดจนพริกพองตัว ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ามัน

ตัวอย่าง



24 ไทยจานโปรด 

ถัว่ลสิงทอด

เลอืกถัว่ทีเ่สยีและขึน้ราออก น�ามาล้างน�า้ให้สะอาด พกับนตะแกรงให้สะเดด็น�า้ ตัง้กระทะบนไฟกลาง

ค่อนข้างอ่อน ใส่น�า้มนั รอให้น�า้มนัร้อนเลก็น้อย ใส่ถ่ัวลงทอด หม่ันคน สงัเกตเย่ือหุม้ถ่ัวเร่ิมพองตัวและสเีข้ม 

กรอบขึน้ ตกัขึน้พกับนกระชอนให้สะเดด็น�า้มนั รอให้เย็นตัว ใส่ภาชนะมีฝาปิด

เมด็มะม่วงหมิพำนต์ทอด

เลือกเม็ดใหญ่ไม่แตกหัก คัดเอาเม็ดเสียหรือขึ้นราออก น�าไปล้างน�้าให้สะอาด สะเด็ดน�้าให้แห้ง  

ตัง้หม้อน�า้บนไฟกลางให้เดอืด ใส่เมด็มะม่วงหมิพานต์ลงต้มให้สกุ ตักขึน้พักให้สะเด็ดน�า้ จากนัน้ต้ังกระทะบน

ไฟกลางให้ร้อน ใส่น�า้มนั เมือ่สงัเกตเหน็ผวิของน�า้มนัเร่ิมนิง่ ใส่เม็ดมะม่วงหมิพานต์ลงทอด หม่ันใช้กระชอน

คนไปมาให้เมด็มะม่วงหมิพานต์สกุเหลอืงทัว่ จงึตกัข้ึนพักบนกระชอนให้สะเด็ดน�า้มนั

ทอดด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อน ตักขึ้นพักบนกระชอนให้สะเด็ดน�้ามัน

ต้มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้สุก ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงทอดให้เหลือง ตกัเมด็มะม่วงหมิพานต์ทอดให้สะเดด็น�า้มนั

ตัวอย่าง
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กุง้แห้งทอด

เลอืกกุง้แห้งตวัโต เนือ้เยอะ น�ามาล้างและบีบน�า้ออกให้แห้ง ต้ังกระทะบนไฟกลางให้ร้อน ใส่น�า้มนั 

รอให้น�า้มนัร้อน เมือ่ใส่กุง้แห้งลงทอดน�า้มนัจะฟูขึน้ ทอดให้กุง้ใส และกรอบ ตักขึน้พักบนกระชอนให้สะเด็ด

น�า้มนั เกบ็ในภาชนะทีแ่ห้งสะอาด มฝีาปิด

ทอดด้วยไฟกลาง ตักขึ้นพักบนกระชอนให้สะเด็ดน�้ามัน

ตัวอย่าง
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