
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    10   เร่ืองที่สอน      หมูสะเต๊ะ   โดยครู อรอนงค์ ลําดวล 

 
สะเต๏ะ  (Satay)  เป็นอาหารมุสลิมอินโดนีเซีย  เป็นเนื้อสะเต๏ะหรือไมํก็ไกํเทํานั้นในเมืองไทยสํวนใหญํคน
ไทยมุสลิมทําเนื้อสะเต๏ะขาย  คนเหลํานี้มีเชื้อสายชวาหรือมลายู สะเต๏ะของอินโดนีเซีย  ดัดแปลงมาจาก
คาบับ  ของพํอค๎าอินเดียมุสลิมที่เดินทางมาค๎าขายที่นั้น  ดัดแปลงจากเน้ือก๎อนหมักแล๎วยําง  มาเป็นเน้ือ
หั่นเป็นร้ิวบางหมักหรือหมํา     กํอนใช๎ไม๎ไผํ    เหลาเสียบเน้ือนําไปยํางจนสุกหอม  จิ้มกับน้ําจิ้มถั่วลิสง
สไตล๑ชวาแท๎ 
 ปัจจุบันในเมืองไทยทําเนื้อสะเต๏ะ  ขายกันไมํมากหนัก  เพราะคนที่กินเนื้อมีจํานวนน๎อยลงและ
หมูสะเต๏ะของคนจีนได๎รับความนิยมมากกวํา 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมแบะวิธีทําหมูสะเต๏ะได๎ 
 2.  ทําหมูสะเต๏ะได๎ 
 3.  นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  หรือ  นําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการหมักหมูสะเต๏ะ 
 2.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําน้ําจิ้ม 
 3.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําอาจาด 

3. วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งที่ต้องเตรียม 
 อุปกรณ์ 
ถ๎วยตวง  ช๎อนตวง  ตาชั่ง  มีด  เขียง  เตายําง  อํางผสม  หม๎อ  กระทะ  ไม๎เสียบสะเต๏ะ 

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
เนื้อหมู  เลือกใช๎เน้ือหมูสํวนสันนอกจะหั่นงํายและเมื่อหั่นจะได๎ชิ้นหมูที่สวย  ถ๎าไมํใช๎หมูจะใช๎เนื้อไกํ  
หรือเน้ือวัวก็ได๎ 
ลูกผักชี  ยี่หร่า  ซื้อได๎ที่ร๎านยายยา  หรือร๎านขายน้ําพริกแกง  เคร่ืองเทศ  ของแห๎ง  
ในตลาดสด  นํามาคั่วไฟอํอนๆ  โขลกให๎ละเอียด 
ขมิ้น  ถ๎าไมํใช๎ขมิ้นสด  ใช๎ขมิ้นผง  1  ช๎อนชา 
พริกแห้ง  แกะเม็ดออก  แชํน้ําให๎นิ่มกํอนนําไปโขลก 



 

มะพร้าวขูด  ใช๎มะพร๎าวขูดประมาณ  700  กรัม  สําหรับหัวกะทิ  ½  ถ๎วย  ในการหมักหมูและ   2 1/2  
ถ๎วย  สําหรับทําน้ําจิ้ม 

ส่วนผสมสะเต๊ะ 
1.   เน้ือหมู         500 กรัม    2.   ลูกผักชีคั่วป่น      1 ช๎อนชา 
3.   ยี่หรําคั่วป่น                      ½ ช๎อนชา    4.   ขําหั่นละเอียด              1 ช๎อนชา 
5.   ตะไคร๎ซอย                     1 ช๎อนโต๏ะ   6.   ขมิ้นหั่นละเอียด   1 ½  ช๎อนชา  
7.   ผิวมะกรูดห่ันละเอียด      ½ ช๎อนชา      8.   ผงกะหรี่                    1 ช๎อนชา 
9.   นมข๎นหวาน           4 ช๎อนโต๏ะ   10. น้ําตาลทราย          1 ช๎อนโต๏ะ 
11.  เกลือป่น               1  ช๎อนชา       12. น้ํามันพืช                    2 ช๎อนโต๏ะ 
13.  หัวกะทิข๎นๆ                   ½   ถ๎วย 

ส่วนผสมน้ําจิ้ม 
1.   พริกแห๎งเม็ดใหญํ        3-4 เม็ด      2.   ขําหั่นละเอียด      ½ ช๎อนชา 
3.   ตะไคร๎ซอยบางๆ                2 ช๎อนชา        4.   ผิวมะกรูดหั่นละเอียด    ¼   ช๎อนชา 
5.   หอมแดงหั่นละเอียด         1 ช๎อนโต๏ะ      6.   กระเทียมสับละเอียด  1 ½      ช๎อนชา 
7.   รากผักชีหั่นละเอียด            1 ช๎อนชา        8.   กะปิ       ½  ช๎อนชา 
9.   เกลือป่น          1 ช๎อนชา        10.  กะทิ  2 – 2 ½       ถ๎วย 
11.  น้ํามัน                   3-4 ช๎อนโต๏ะ      12.  งาขาวคั่วป่นละเอียด    2        ช๎อนโต๏ะ 
13.  ถั่วลิสงคั่วป่นละเอียด     1/3 ถ๎วย              14.  น้ําตาลปี๊ป                  50         กรัม 
15.  น้ําตาลทราย        2-3 ช๎อนโต๏ะ          16.  น้ํามะขาเปียกข๎นๆ   2-3 ช๎อนโต๏ะ 
17.  น้ําปลา           2 ช๎อนชา        18.  เกลือป่น                   2     ช๎อนชา 

ส่วนผสมอาจาด 
1.  น้ําส๎มสายชู         ½ ถ๎วย         2.  น้ํา      ½ ถ๎วย 
3.  น้ําตาลทราย          1 ถ๎วย          4.  เกลือป่น  1 ½ -2 ช๎อนชา 
5.  แบะแซ        50 กรัม       6.  แตงกวา       6 ลูก 
7.  หอมแดงซอย       4-5 หัว           8.  พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแวํน  1-2   เม็ด 

4.  ลําดับขั้นการสอน  หรือลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีการหมักหมู 
1.  หั่นเนื้อหมูตามยาวของเส๎น  ให๎มีขนาดประมาณ 1x3 นิ้ว  หรือ 1x4 นิ้ว 
2.  โขลกลูกผักชี  ยี่หรํา  ขํา  ขมิ้น  ตะไคร๎  ผิวมะกรูด  เกลือ  ผงกะหรี่  เข๎าด๎วยกัน 



 

ให๎ละเอียด  ตักใสํอํางผสม  ใสํน้ําตาล  หัวกะทิ  นมข๎นหวาน  น้ํามันพืช  และหมูเคล๎าให๎เข๎ากัน  หมักไว๎  
1-2  ชั่วโมง 
3.  นําหมูที่หมักไว๎มาเสียบไม๎  ทําจนหมด 
4.  ปิ้งเนื้อหมูสะเต๏ะ  โดยพรมด๎วยหางกะทิจนสุก  จัดเสิร๑ฟพร๎อมน้ําจิ้มสะเต๏ะและอาจาด  

วิธีทําน้ําจิ้มสะเต๊ะ 
1.  โขลกพริกแห๎ง  เกลือ  ขํา  ตะไคร๎  ผิวมะกรูด  รากผักชี  ให๎ละเอียด  ใสํหอม  กระเทียม  กะปิ  โขลก
ให๎เข๎ากันและละเอียด 
2.  ผัดน้ําพริกที่โขลกไว๎กับน้ํามันด๎วยไฟปานกลางให๎หอม  คํอยๆ  เติมหัวกะทิ  ผัดจนแตกมัน  ปรุงรส
ด๎วยเกลือป่น  น้ําปลา  น้ําตาลทราย  น้ําตาลปี๊ป  น้ํามะขามเปียกใสํถั่วลิสงคั่วป่น  งาคั่วป่น  
เคี่ยวจนข๎น  ชิมรส  ยกลงจากเตา 

วิธีทําน้ําอาจาด 
1.  ผสมน้ําส๎มสายชู  น้ํา  น้ําตาล  เกลือ  แบะแซ  ตั้งไฟกลางพอเดือด  เคี่ยวจนเหนียว  ยกลง  พักไว๎ให๎เย็น 
2.  ผําแตงกวาตามยาว  2-4  ชิ้น  หั่นตามขวางหนา  ½ เซนติเมตร 
3.  จัดแตงกวา  หอมแดง  พริกชี้ฟ้าแดง  ใสํถ๎วย  ตักน้ําปรุงรสใสํ  เสิร๑ฟทันที  

ข้อแนะนํา 
1.  การหั่นหมู  ไมํควรห่ันบางไป  เวลายํางเนื้อหมูจะแห๎งแข็ง  การยํางใช๎ไฟปานกลางหรือแรง  ขณะยําง
ใช๎หางกะทิผสมเนยละลายพรมบนเนื้อหมู 
2.  ถั่วลิสงคั่ว  ควรบดให๎ละเอียด  น้ําจิ้มจะมีลักษณะข๎นและเนียน  หรือถ๎าต๎องการให๎ข๎นมาก  จะใช๎ขนม
ปังหัวกะโหลกหรือขนมปังจืดปั่นให๎ละเอียด  ใสํลงในน้ําจ้ิม  จะชํวยให๎ข๎นขึ้น 
3.  ถ๎าหมักหมูทิ้งค๎างคืนไว๎ในตู๎เย็น  หมูก็จะมีความนุํมขึ้น 

5.  เกณฑ์ในการประเมินผล 
หมูสะเต๏ะเน้ือนุํม  ไมํแห๎งแข็ง  หอมกลิ่นเคร่ืองเทศ  รสเค็มหวาน  น้ําจ้ิมมีรสหวาน  เค็มนํา  รสเปร้ียว
เล็กน๎อย  ข๎นจิ้มติด  หอมกลิ่นถั่ว  เนื้อเนียน  อาจาดมี  3  รส  หวาน  เปรี้ยว  เค็ม  แตงกวากรอบ 

สาระน่ารู้ 
 คาบับ  (Kabab)  หรือ  คีบาบ  (Kebab)  ภาษาอังกฤษเรียก  Kabab  ตามคําอินเดีย 
จึงทําให๎นิยมใช๎  คาบับ  มากกวํา  คีบาบ   
 คาบับ  คือ  ชิ้นเนื้อเสียบเหล็กยํางไฟหอมๆ  กินกับข๎าวสวยหรือขนมปัง  เป็นอาหารมุสลิมที่พบ
เห็นได๎มากในอินเดียภาคเหนือ  ปากีสถาน  และบังคลาเทศ  แตํแหลํงดั้งเดิมจริงๆ  ของคาบับ  เป็นพวก
ชาวเติร๑ก  ตํอมาจึงแพรํหลายไปทั่วในตะวันออกกลาง  และเมดิเตอร๑เรเนียน  ตํารับดั้งเดิมของตุรกีเรียก ”



 

ซิกคีบาบ”  เป็นเนื้อแพะหั่นชิ้นพอคํา     ได๎ที่แล๎วเสียบเหล็กแหลมยํางไฟ  อยํางไรก็ตาม  คีบาบใน
เปอร๑เซียหรืออิหรําน  มิได๎จํากัดเฉพาะชิ้นเนื้อเสียบเหล็กยํางเทํานั้น  อาจเป็นเน้ือบดเสียบหรือไมํเสียบ
เหล็กก็ได๎  ในตะวันออกกลางถิ่นอ่ืน  ยังมีคีบาบจากแกะหรือแพะทั้งตัว 

แหล่งข้อมูล พจน๑  สัจจะ  และ  พจน๑  สุทธิรัตน๑  เส๎นทางอาหารมุสลิมนิตยสารครัว  ฉบับที่  117  
มีนาคม  2547  หน๎า  72 

 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    11 เร่ืองที่สอน      ซ่ีโครงหมูอบเต้าซ่ี     โดยครู อรอนงค์ ลําดวล 

 
เต๎าเจ้ียว  เต๎าหู๎ยี้  เต๎าซี่  ล๎วนเป็นเคร่ืองปรุงรสยอดนิยมของชาวจีน  ที่ชํวยเพิ่มความอรํอยในอาหาร
หลากหลายรายการ  ซี่โครงหมูอบเต๎าซี่  ก็เป็นหนึ่งในรายการอาหารจีน  ที่มีรสชาติอรํอย  หอมกลิ่น
เคร่ืองปรุง  โดยเฉพาะเต๎าซี่ 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและขั้นตอนการทําซี่โครงหมูอบเต๎าซี่ได๎ 
 2.  ทําซี่โครงหมูอบเต๎าซี่ได๎ 
 3.  นําไปใช๎ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําซี่โครงหมูอบเต๎าซี่  
 2.  การอบ 

3.  วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์  
  ตาชั่ง  ช๎อนตวง  ลังถึง  อํางผสม  เตาอบ  หรือฝาอบ  มีด   เขียง  

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
ซี่โครงหมู  เลือกซี่โครงที่มีเนื้อมากๆ  ลักษณะเนื้อสีชมพูอํอน  มีความใหมํสด 
นําไปต๎มเคี่ยวไฟอํอนๆ   น้ําซุปเก็บไว๎ทําอาหารอ่ืนได๎  เชํน  ต๎มจืด  โจ๏ก  ข๎าวต๎ม ฯลฯ  
      -    เต้าซี่   มีจําหนํายเป็นกระปุกเล็กๆ  ซี้อได๎ที่เยาวราช  หรือ  ซุปเปอร๑มาร๑เก็ตชั้นนําทั่วไป  
      -   เหล้าจีน   มีกลิ่นหอมใช๎ปรุงอาหาร  มีจําหนํายที่ซุปเปอร๑มาร๑เก็ตแผนกเหล๎าหรือที่ตลาดเยาวราช  
ราคาขวดละประมาณ  200 – 300  บาท 


