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 แหล่งขอ้มูล นิตยสาร HEALT & CUISINE ฉบบัท่ี 51 เม.ย. 48  หนา้ 96-97 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่   11 เร่ืองทีส่อน      ปีกไก่สอดไส้พะแนง     โดยครู อรอนงค์ ล าดวล 

 
1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํนํ้าพริกพะแนงได ้
 2. ทาํนํ้าพริกพะแนงได ้
 3. บอกส่วนผสมปีกไก่สอดไส้พะแนงได ้
 4. ทาํปีกไก่สอดไส้พะแนงได ้
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการโขลกนํ้าพริกพะแนง 
 2. การเลาะปีกไก่ 
 3. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํปีกไก่สอดไส้พะแนง 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   ครก   มีดปลายเหลม  กระทะ  ตะหลิว 
ส่วนผสมน า้พริกแกง 

1. พริกแหง้เมด็ใหญ่                9         เมด็               2. เกลือ                              1        ชอ้นชา 
3. ข่าซอย                            1

2

1           ชอ้นชา         4. ตะไคร้ซอย    3        ชอ้นโตะ๊ 

5. ผวิมะกรูด                          2           ชอ้นชา         6. หอมแดงซอย                 3        ชอ้นโตะ๊ 
7. กระเทียมซอย                    4          ชอ้นโตะ๊       8. รากผกัชีหัน่    2         ชอ้นโตะ๊ 
9. พริกไทยเมด็                     

4

1         ชอ้นชา        10. กะปิ                              1         ชอ้นชา 

11. ลูกผกัชีคัว่ป่น                 1            ชอ้นโตะ๊     12. ยหีร่าคัว่ป่น                2         ชอ้นชา 
12. ลูกกระวา่นคัว่                3            ลูก               14. กานพลูคัว่              1-2        ดอก 
15. ถัว่ลิสงคัว่ป่น              2-3            ชอ้นโตะ๊ 

ส่วนผสมปีกไก่สอดไส้พะแนง 
1.ปีกไก่ขนาดกลาง                      10          ปีก                2. เน้ืออกไก่                    250   กรัม 
3. หวักะทิ                                       1         ถว้ย              4. หางกะทิ                        3   ถว้ย 
5. ใบมะกรูดหัน่ฝอย                    10          ใบ               6. ใบโหระพา                        5-6   ก่ิง 
7. พริกช้ีฟ้าแดง                              3          เมด็              8. นํ้าปลา                     3-4   ชอ้นโตะ๊ 
9. นํ้าตาล                                    3-4          ชอ้นโตะ๊     10. นํ้าพริกพะแนง 
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4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 
วธีิท า 
 1. โขลกนํ้าพริกแกงใหล้ะเอียด โดยโขลกพริกแหง้กบัเกลือใหล้ะเอียด ใส่ข่า  ตะไคร้ ผวิมะกรูด  

รากผกัชี  พริกไทย  โขลกจนละเอียดดี ใส่กระเทียม  หอม  กะปิ  ลูกผกัชี  ยหีร่า  ลูกกระวาน  
กานพลู  ถัว่ลิสง  โขลกจนเขา้กนัดี  ตกัข้ึน 

 2.  เลาะกระดูกปีกไก่ออก ระวงัอยา่ใหห้นงัขาด 
 3.  สับเน้ือไก่ใหล้ะเอียด ผสมกบันํ้าพริกแกง 1-2 ชอ้นโตะ๊  ใส่นํ้าปลา 2-3 ชอ้นชา นวดใหเ้ขา้

กนั  ใส่ลงในปีกไก่  อยา่แน่นมาก  นาํไปน่ึง 10 นาที 
 4.  เค่ียวหวักะทิพอเดือด  แบ่งไว ้

4

1  ถว้ย  ท่ีเหลือเค่ียวจนแตกมนั  ใส่นํ้าพริกท่ีเหลือลงผดัจน

หอม  ปรุงรสดว้ยนํ้าปลา  นํ้าตาล  เติมหางกะทิเร่ือย ๆ  ใส่ปีกไก่ท่ีน่ึงไวล้งผดัเค่ียวไฟรุม ๆ  
จนนํ้าแกงขลุกขลิก  ชิมรส เคม็  หวาน  ใส่พริกช้ีฟ้าแดง  ใบมะกรูด  ยกลงจากเตา 

 5.  ตกัปีกไก่มาหัน่เป็นแวน่ ๆ ช้ินโตพอควร 
 6.  เด็ดใบโหระพาวางไวก้น้จาน  ตกัปีกไก่วางบนใบโหระพา  ราดนํ้าแกง  แต่งหนา้ดว้ยหวักะทิ 

ท่ีเค่ียวไว ้โรยใบมะกรูด พริกช้ีฟ้าแดงหัน่เป็นเส้น 
ข้อแนะน า 
 1. ใชม้ะพร้าว 1 ก.ก.  คั้นเป็นนํ้ากะทิ  
 2.  อยา่ใส่เน้ือไก่ท่ีผสมไวใ้นปีกไก่มากจนแน่น  เพราะเวลานาํไปน่ึงปีกไก่จะหดอีก  
     เน้ือไก่จะลน้ออก 
 3.  ผดันํ้าพริกแกงใหห้อม ใส่กะทิทีละนอ้ย 
 4. ปีกไก่ท่ีหัน่  หัน่อยา่ใหข้าดออกจากกนั  จะไดเ้ป็นรูปปีกไก่เช่นเดิม 
5. เกณฑ์ในการประเมินผล 
 -  นํ้าแกงขน้ มีนํ้าขลุกขลิก มีมนัลอยหนา้ รสหวาน เคม็ หอมกล่ินเคร่ืองเทศ และนํ้าพริกแกง    

ปีกไก่นุ่ม 
สาระน่ารู้ 

วธีิการเตรียมน า้พริกแกง  ส าหรับท าแกงชนิดต่างๆ  
 1.  เคร่ืองเทศต่าง ๆ 
  -  ลูกผกัชี ยีห่ร่า  คัว่ทีละอยา่งจนหอม  โขลกใหล้ะเอียด  ก่อนใช้ 
  - ลูกกระวาน  คัว่แลว้   ทุบเปลือกออกทิ้ง ใชแ้ต่เมด็ใน 
  -  กานพลู   คัว่ไฟอ่อน ๆ 
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  -  ลูกจนัทน์เทศ  ทุบเปลือกแขง็ออกแกะเปลือกแหง้ ใชแ้ต่เน้ือขา้งใน 
 2.  พริกแหง้  เด็ดขั้ว ผา่ซีก  แกะไส้ และเมล็ดออก หัน่ตามขวาง แช่นํ้าใหน่ิ้ม บีบใหแ้หง้ 
 3.  ข่า  ขดูรอยใบออก  ลา้งนํ้า  หัน่เป็นแวน่บาง ๆ  นาํมาซอ้นกนั  หัน่ใหเ้ป็นฝอย    เพื่อสะดวก

ในการโขลกและตวง 
 4.  ตะไคร้  ตดัโคนทิ้ง  เหลือไวป้ระมาณ 4-5 น้ิว  ลอกส่วนท่ีแหง้ออกลา้งนํ้าแลว้หัน่ตามขวาง

บาง ๆ 
 5.  รากผกัชี  ลา้งใหห้มดดิน  ตดัเหนือรากข้ึนมาประมาณ 1 น้ิวหัน่ละเอียด 
 6.  หวัหอม  ปอกเปลือก  ลา้งนํ้า  หัน่หยาบ ๆ 
 7.  กระเทียม  ปอกเปลือก  ลา้งนํ้า  หัน่หยาบ ๆ  แกงเผด็ใส่กระเทียมมากกวา่หวัหอม 
 8.  ผวิมะกรูด  ลา้งนํ้า  เฉือนแต่ส่วนผวิเขียว ๆ  หัน่ใหล้ะเอียด 
 9. การโขลก  ควรโขลกเคร่ืองเทศก่อน  แลว้ตกัข้ึน  จึงโขลกพริกแหง้กบัเกลือใหล้ะเอียด              

ใส่สมุนไพรท่ีแขง็  เช่น  ข่า  ตะไคร้  รากผกัชี  ผวิมะกรูด  กระเทียม  หวัหอม ตามลาํดบั  
เน่ืองจากหวัหอมมีนํ้ามากถา้ใส่ก่อนจะทาํใหโ้ข ลกยาก  เม่ือโขลกทุกอยา่งละเอียดแลว้จึงใส่
เคร่ืองเทศ 

 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที ่   13 เร่ืองทีส่อน     แกงเผด็เป็ดย่าง      โดยครู อรอนงค์ ล าดวล 
 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1. บอกส่วนผสม และวธีิทาํแกงเผด็เป็ดยา่งได ้
 2. ทาํแกงเผด็เป็ดยา่งได ้
 
2. รายการสอน 
 1. การเตรียมส่วนผสมนํ้าพริกแกงเผด็เป็ดยา่ง 
 2. การเตรียมส่วนผสม และขั้นตอนการทาํแกงเผด็เป็ดยา่ง 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง   ชอ้นตวง  มีด   เขียง  กระทะ  ตะหลิว    
 ส่วนผสมน า้พริกแกงเผด็เป็ดย่าง 

1. พริกแหง้เมด็ใหญ่                  7         เมด็               2. พริกแหง้เมด็เล็ก                        7   เมด็ 
3.เกลือ                                      

2

1         ชอ้นชา         4. ข่าหัน่ละเอียด        1   ชอ้นชา 


