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คาบที่ 11

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน ปี กไก่สอดไส้ พะแนง โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ นํ้าพริ กพะแนงได้
2. ทํานํ้าพริ กพะแนงได้
3. บอกส่ วนผสมปี กไก่สอดไส้พะแนงได้
4. ทําปี กไก่สอดไส้พะแนงได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการโขลกนํ้าพริ กพะแนง
2. การเลาะปี กไก่
3. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําปี กไก่สอดไส้พะแนง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง ครก มีดปลายเหลม กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสมนา้ พริกแกง
1. พริ กแห้งเม็ดใหญ่
9 เม็ด
2. เกลือ
3. ข่าซอย
11
ช้อนชา 4. ตะไคร้ซอย
2

5. ผิวมะกรู ด
7. กระเทียมซอย
9. พริ กไทยเม็ด
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2
4
1
4

ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

6. หอมแดงซอย
8. รากผักชีหนั่
10. กะปิ

11. ลูกผักชีควั่ ป่ น
1
ช้อนโต๊ะ 12. ยีหร่ าคัว่ ป่ น
12. ลูกกระว่านคัว่
3
ลูก
14. กานพลูควั่
15. ถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น
2-3
ช้อนโต๊ะ
ส่ วนผสมปี กไก่สอดไส้ พะแนง
1.ปี กไก่ขนาดกลาง
10
ปี ก
2. เนื้ออกไก่
3. หัวกะทิ
1 ถ้วย
4. หางกะทิ
5. ใบมะกรู ดหัน่ ฝอย
10
ใบ
6. ใบโหระพา
7. พริ กชี้ฟ้าแดง
3
เม็ด
8. นํ้าปลา
9. นํ้าตาล
3-4
ช้อนโต๊ะ 10. นํ้าพริ กพะแนง

1
3

ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ

3
2
1

ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

2
1-2

ช้อนชา
ดอก

250
3
5-6
3-4

กรัม
ถ้วย
กิ่ง
ช้อนโต๊ะ
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4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. โขลกนํ้าพริ กแกงให้ละเอียด โดยโขลกพริ กแห้งกับเกลือให้ละเอียด ใส่ ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรู ด
รากผักชี พริ กไทย โขลกจนละเอียดดี ใส่ กระเทียม หอม กะปิ ลูกผักชี ยีหร่ า ลูกกระวาน
กานพลู ถัว่ ลิสง โขลกจนเข้ากันดี ตักขึ้น
2. เลาะกระดูกปี กไก่ออก ระวังอย่าให้หนังขาด
3. สับเนื้อไก่ให้ละเอียด ผสมกับนํ้าพริ กแกง 1-2 ช้อนโต๊ะ ใส่ น้ าํ ปลา 2-3 ช้อนชา นวดให้เข้า
กัน ใส่ ลงในปี กไก่ อย่าแน่นมาก นําไปนึ่ง 10 นาที
4. เคี่ยวหัวกะทิพอเดือด แบ่งไว้ 1 ถ้วย ที่เหลือเคี่ยวจนแตกมัน ใส่ น้ าํ พริ กที่เหลือลงผัดจน
4

หอม ปรุ งรสด้วยนํ้าปลา นํ้าตาล เติมหางกะทิเรื่ อย ๆ ใส่ ปีกไก่ที่น่ ึงไว้ลงผัดเคี่ยวไฟรุ ม ๆ
จนนํ้าแกงขลุกขลิก ชิมรส เค็ม หวาน ใส่ พริ กชี้ฟ้าแดง ใบมะกรู ด ยกลงจากเตา
5. ตักปี กไก่มาหัน่ เป็ นแว่น ๆ ชิ้นโตพอควร
6. เด็ดใบโหระพาวางไว้กน้ จาน ตักปี กไก่วางบนใบโหระพา ราดนํ้าแกง แต่งหน้าด้วยหัวกะทิ
ที่เคี่ยวไว้ โรยใบมะกรู ด พริ กชี้ฟ้าแดงหัน่ เป็ นเส้น
ข้ อแนะนา
1. ใช้มะพร้าว 1 ก.ก. คั้นเป็ นนํ้ากะทิ
2. อย่าใส่ เนื้อไก่ที่ผสมไว้ในปี กไก่มากจนแน่น เพราะเวลานําไปนึ่งปี กไก่จะหดอีก
เนื้อไก่จะล้นออก
3. ผัดนํ้าพริ กแกงให้หอม ใส่ กะทิทีละน้อย
4. ปี กไก่ที่หนั่ หัน่ อย่าให้ขาดออกจากกัน จะได้เป็ นรู ปปี กไก่เช่นเดิม
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
นํ้าแกงข้น มีน้ าํ ขลุกขลิก มีมนั ลอยหน้า รสหวาน เค็ม หอมกลิ่นเครื่ องเทศ และนํ้าพริ กแกง
ปี กไก่นุ่ม
สาระน่ ารู้
วิธีการเตรียมนา้ พริกแกง สาหรับทาแกงชนิดต่ างๆ
1. เครื่ องเทศต่าง ๆ
ลูกผักชี ยีห่ ร่ า คัว่ ทีละอย่างจนหอม โขลกให้ละเอียด ก่อนใช้
- ลูกกระวาน คัว่ แล้ว ทุบเปลือกออกทิ้ง ใช้แต่เม็ดใน
กานพลู คัว่ ไฟอ่อน ๆ

-

43
8

ลูกจันทน์เทศ ทุบเปลือกแข็งออกแกะเปลือกแห้ง ใช้แต่เนื้อข้างใน
2. พริ กแห้ง เด็ดขั้ว ผ่าซี ก แกะไส้ และเมล็ดออก หัน่ ตามขวาง แช่น้ าํ ให้นิ่ม บีบให้แห้ง
3. ข่า ขูดรอยใบออก ล้างนํ้า หัน่ เป็ นแว่นบาง ๆ นํามาซ้อนกัน หัน่ ให้เป็ นฝอย เพื่อสะดวก
ในการโขลกและตวง
4. ตะไคร้ ตัดโคนทิ้ง เหลือไว้ประมาณ 4-5 นิ้ว ลอกส่ วนที่แห้งออกล้างนํ้าแล้วหัน่ ตามขวาง
บาง ๆ
5. รากผักชี ล้างให้หมดดิน ตัดเหนือรากขึ้นมาประมาณ 1 นิ้วหัน่ ละเอียด
6. หัวหอม ปอกเปลือก ล้างนํ้า หัน่ หยาบ ๆ
7. กระเทียม ปอกเปลือก ล้างนํ้า หัน่ หยาบ ๆ แกงเผ็ดใส่ กระเทียมมากกว่าหัวหอม
8. ผิวมะกรู ด ล้างนํ้า เฉื อนแต่ส่วนผิวเขียว ๆ หัน่ ให้ละเอียด
9. การโขลก ควรโขลกเครื่ องเทศก่อน แล้วตักขึ้น จึงโขลกพริ กแห้งกับเกลือให้ละเอียด
ใส่ สมุนไพรที่แข็ง เช่น ข่า ตะไคร้ รากผักชี ผิวมะกรู ด กระเทียม หัวหอม ตามลําดับ
เนื่องจากหัวหอมมีน้ าํ มากถ้าใส่ ก่อนจะทําให้โข ลกยาก เมื่อโขลกทุกอย่างละเอียดแล้วจึงใส่
เครื่ องเทศ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13

เรื่องทีส่ อน แกงเผ็ดเป็ ดย่ าง โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ แกงเผ็ดเป็ ดย่างได้
2. ทําแกงเผ็ดเป็ ดย่างได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสมนํ้าพริ กแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง มีด เขียง กระทะ ตะหลิว
ส่ วนผสมนา้ พริกแกงเผ็ดเป็ ดย่าง
1. พริ กแห้งเม็ดใหญ่
7 เม็ด
2. พริ กแห้งเม็ดเล็ก
1
3.เกลือ
ช้อนชา 4. ข่าหัน่ ละเอียด
2

7
1

เม็ด
ช้อนชา

