


• “หมูชะมวง”เมนหูมชูะมวง อาหารพืน้บ้านของจงัหวดัจนัทบรีุ ระยอง 
และตราด เป็นอาหารท่ีถือวา่ขึน้หน้า ขึน้ตา ของคนภาคตะวนัออก ถ้ามี
งานเลีย้งใด เช่น งานบวช งานแตง่ หรือมีแขกตา่งถ่ินไปร่วมงาน หมู
ชะมวงก็จะถกูบรรจไุว้เป็นเมนอูาหารประจ างานนัน้ทกุครัง้ไปซึง่ได้ทาน
อาหารเมนนีูแ้ล้ว เราควรรู้ถึงคณุคา่ทางโภชนาการวา่มีอะไรบ้าง 

หมูชะมวง 



• แกงหมชูะมวง ก็เป็นแกงท่ี ทางจงัหวดัจนัทบรีุ และ ระยอง นิยมท ารับประทานกนั
มานานแล้ว เน่ืองจากใบชะมวงเป็นพืชพืน้บ้านท่ีซึง่พบได้ทัว่ไปในท้องถ่ินนัน้ แล้ว
ก็มีพบทางภาคใต้ด้วย สตูรท่ีเราท าตรงนี ้เป็นสตูรท่ีสถาบนัโภชนาการพฒันาขึน้
มา ให้กลุม่แมบ้่านแมบ้่านเกษตรกรคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่
สตูรนีจ้ะแตกต่างจากแกงชะมวงสตูรดัง้เดิมท่ีชาวจนัทบรีุเขาท ากนั เน่ืองจากแกง
ชะมวงที่จนัทบรีุจะหวานน า และหวานจดัมากเลย ซึง่จะไมค่อ่ยเปรีย้ว เราน ามา
ปรับสตูรเพ่ือท่ีจะให้มีความเปรีย้วมากขึน้ เพ่ือท่ีจะท าให้สามารถใสก่ระป๋องแล้ว
ปลอดภยั วิธีปรับสตูรก็คือจะลดปริมาณเนือ้หมลูง แล้วก็เพิ่มใบชะมวงมากขึน้ 

คณุค่าทางโภชนาการ 



วิธีท ำ 



 

เตรียมส่วนผสม 
 

- กระเทียมปอกเปลือก 60 กรัม 
- หอมแดงปอกเปลือก 50 กรัม 
- ตะไคร้หัน่บางๆ  60 กรัม 
- ข่าแก่หัน่บางๆ 50 กรัม 

ขัน้ตอนที1่ 



• ให้เอาหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ทัง้หมดหัน่ละเอียด ๆ ไว้ แล้วก็เอาไปคัว่ในกระทะ
ให้สกุ หอม และสีเกรียม ๆ  จากนัน้เม่ือเคร่ืองแกงสกุหอมได้ท่ี ก็น าไปโขลกให้
ละเอียด (แตไ่มต้่องให้ละเอียดเหมือนพริกแกง)  พอละเอียดแล้วก็ค่อยใสพ่ริกแห้ง
เมด็ใหญ่ป่นหยาบๆ ลงไป  (พริกไมต้่องคัว่ก่อน)  ต าให้เข้ากนัอีกที จะได้พริกแกง
ส าหรับท าหมชูะมวง 

ข้ันตอนที2่ 



• เม่ือต าพริกแกงเสร็จ ก็ให้พกัเอาไว้ก่อน  ซึง่หมสูว่นท่ีใช้ คือ ขาหม ูกบั หมสูว่นสนั
คอ   โดยทัง้สองอย่างให้หัน่/สบัเป็นชิน้ใหญ่ขนาดสกัประมาณ 2 * 2 นิว้ ส าหรับ
สว่นเนือ้ และ  2*3 นิว้ ส าหรับสว่นขาหม ู

• และเม่ือหัน่หมเูสร็จ ก็เอาไปล้างน า้สะอาด 1 น า้ เพ่ือให้เศษกระดกูท่ีแตกๆ ตอน
เราสบัหลดุออกไป  จากนัน้เอาน า้ใสห่ม้อหรือกระทะใบใหญ่  ตัง้ไฟกลางๆ จนน า้
เดือด ก็ใสห่มทูัง้หมดลงไปลวกสกั  ก็ตกัขึน้พกัไว้ให้สะเดด็น า้ ... และพกัไว้ก่อน 

ข้ันตอนที3่ 



• จากนัน้ก็หนัไปจดัการกบัใบชะมวงตอ่ โดยใบชะมวงท่ีเอามาใช้ ให้เลือกใบท่ีไม่
ออ่น แตก่็ไมแ่ก่  คือ ถ้าออ่นไป มนัก็จะไมเ่ปรีย้ว เคีย้วไปแล้วใบจะเละ  แตถ้่าใบ
แก่ไป  จะเปรีย้วมากและเคีย้วไมค่อ่ยออก กใ็ห้เอาใบชะมวงไปล้างท าความ
สะอาดให้ดี  พอสะเดด็น า้ดี ก็ดงึเส้นกลางใบออก แล้วขยีห้รือฉีกให้เป็นชิน้เลก็ 

ข้ันตอนที4่ 



• เม่ือเตรียมเคร่ืองทกุอยา่งเสร็จเรียบร้อยก็ เร่ิมต้นด้วยการเอากระทะตัง้ไฟกลางๆ 
ใสน่ า้มนัในกระทะสกั 3 ช้อนโต๊ะ.   พอน า้มนัเร่ิมร้อนก็ใสเ่คร่ืองแกงลงไปผดักึ่งคัว่ 
... ให้หอม ระหวา่งผดั เคร่ืองแกงอาจจะติดกระทะ ก็สามารถเติมน า้มนัพืชได้นิด
หน่อย (ทยอยใส)่ หรือถ้าไมอ่ยากให้มนัเกิน สามารถใช้น า้สะอาดแทนได้ 
 

ข้ันตอนที5่ 



• เม่ือผดั/คัว่เคร่ืองแกงจนหอมแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ไฟกลางค่อนไปทาง
ออ่น)  ก็ใสห่มท่ีูลวกแล้วลงไป และผดัให้เข้ากบัเคร่ืองแกง  ..... จากนัน้ก็เติม 

• น ้า้ซปุหรือน า้สะอาดทัง้หมดลงไป 

ข้ันตอนที6่ 



• ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส  น า้ตาลป๊ีบ และก็แตง่สีด้วยซีอิ๊วด าหวาน......... 
พอเดือดก็ชิมรส ให้ออกหวานๆ  เค็ม ๆ นิดนงึ เอาพอประมาณ แต่ไมต้่องให้จดั
มาก เพราะวา่เด๋ียวพอเราเค่ียวไปเร่ือยๆ ปริมาณน า้ลดลง  รสชาติจะเข้มข้นขึน้อีก
มากค่ะ (สว่นรสเปรีย้ว รอจากใบชะมวง) 

ขัน้ตอนที7่ 



• เม่ือชิมรสแบบประมาณ ๆ ได้แล้ว ก็ใสใ่บชะมวงท่ีเราเดด็เอาไว้ลงไป   (สงัเกตวุา่
ตอนนีน้ า้แกงจะทว่มทุง่มากๆ)  แล้วก็ปิดฝาหม้อ เค่ียวด้วยไฟออ่นมาก ให้แคพ่อมี
ร่องรอยน า้เดือดปดุๆ เลก็น้อยไปเร่ือย ๆ ประมาณ 1 ชม. 15 นาที ก็ให้ชิม
รสชาต ิ .... ซึง่ถงึตอนนีเ้น่ีย รสเปรีย้วจากใบชะมวงจะออกมาแล้ว และก็ปริมาณ
น า้แกงในหม้อจะลดลงมาก ..... เพราะฉะนัน้รสชาติจะคอ่นข้างเข้มข้น และก าลงั
ใกล้จะได้ท่ี  ก็ให้เราชิมดวูา่มนัรสชาติประมาณไหน ใช่ท่ีชอบไหม ซึง่จะออกเปรีย้ว 
หวานน า เคม็ตาม เผ็ด .... ซึง่ถ้าหากใบชะมวงให้ความเปรีย้วไมพ่อ เพ่ือน ๆ 
อาจจะต้องใสน่ า้มะขามเปียกลงไปช่วยเพิ่มความเปรีย้ว  และถ้าหากหวานน้อยไป 
เค็มน้อยไป เพ่ือน ๆ ก็เติมเอาตามใจชอบ 

ขัน้ตอนที8่ 



• จากนัน้ก็เค่ียวตอ่ไปจนกระทัง่หมสูกุนุ่มดี ซึง่โดยรวมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 
คร่ึง - 2 ชม.  (ตามปริมาณ  ขนาดหม้อ และความแรงของไฟ) ..... ก็จะได้หมู
ชะมวง 

ข้ันตอนที ่9 



• https://www.pim.in.th/side-dish-by-pork/428-
2011-03-02-15-08-44 

เอกสำรอ้ำงองิ 



• จดัท าโดย 

• เด็กหญิง ธญัญธิดา หล้าแก้ว 

• ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เลขท่ี 14 

• เสนอ 

• คณุครู เรวฒัน์ ไชยบาล 

• โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 


