


ISBN 978-616-284-319-8

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2555 

จ�ำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม 

รำคำ 260 บาท

สงวนลิขสิทธิ์เรื่องและภำพโดย © บริษัท ส�านักพิมพ์แสงแดด จ�ากัด

ห้ามลอกเลียนหรือน�าภาพไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ นอกจากได้รับอนุญาต

กรรมกำรผู้จัดกำร นิดดา หงษ์วิวัฒน์

ผู้จัดกำรทั่วไป น่าน หงษ์วิวัฒน์

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด ปราณี พงษ์พันธ์

สูตรอำหำร กานต์ เหมวิหค บรรณำธิกำร ธนวรรณ นาคินทร์

ทดสอบอำหำร ภัทรภร กระยอม, ธีรชัย อัครศรีสวัสดิ์

จัดอำหำร บุปผา กิตติกุล บรรณำธิกำรต้นฉบับ สิริรักษ์ บางสุด

พิสูจน์อักษร ธนวรรณ นาคินทร์

บรรณำธิกำรศิลป์ ตุลย์ หงษ์วิวัฒน์ 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำรศิลป์ ดุจฤดี ชมบุญ

สไตลิ่ง ดุจฤดี ชมบุญ, จิตรา นวสวัสดิ์

ศิลปกรรม วันวิสาข์ หมีเงิน แต่งภำพ วรนารถ พันธุ์เสือ

ถ่ำยภำพ กรกิจ ชัยศิริโสภณ

ฝ่ำยเตรียมภำพ ทองพูน มาลาศรี, อรุณลักษณ์ เผื่อนพินิจ, สุรีย์ ยงวิสาลสุข

ฝ่ำยผลิต นภาการ ข�าชัยภูมิ, กนกวรรณ สอนสุคนธ์

แยกสี บริษัท สแกนอาร์ต จ�ากัด โทร. 0-2292-0279-81

พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด โทร. 0-2401-9401

เจ้ำของและจัดจ�ำหน่ำยโดย บริษัท ส�านักพิมพ์แสงแดด จ�ากัด 

320 ซอยลาดพร้าว 94 (ทาวน์ อิน ทาวน์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สั่งซื้อหนังสือติดต่อฝ่ำยกำรตลำด 

โทร. 0-2934-4414 ต่อ 102-110 แฟกซ์ 0-2538-1499, 0-2934-4415 

e-mail : marketing@sangdad.com

ติดต่อฝ่ำยบรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ 

โทร. 0-2934-4414 ต่อ 404-405 แฟกซ์ 0-2538-7576 

e-mail : krua@sangdad.com

ไก่ย่าง ไก่ทอด

ตัวอย่าง



สารบัญ

บทนำา	 6

ไก่ย่าง

ไก่ย่างบางตาล	 19

ไก่ย่างเทอริยาก	ิ 21

ไก่ย่างกะทิสด	 23

ไก่ฆอและ	 25

ไก่ย่างเขาสวนกวาง	 27

ไก่ย่างเนปาล	 31

ไก่ย่างบาหลี	 35

ไก่ย่างท่าช้าง	 37

ไก่ยากิโทร	ิ 39

ไก่ย่างทันดูร	ี 43

ไก่ย่างตะไคร้	 45

ไก่ย่างฝรั่งอย่างง่าย	 47

ไก่ย่างไทยมุสลิม	 49

ไก่ย่างจาเมกา	 53

ไก่ย่างอินโดนีเซีย	 55

ไก่ย่างเปรัก	 57

คีบับไก่โมร็อกโก	 61

ไก่ทาบากา	 63

ไก่ทอด

ไก่ทอดอย่างง่าย	 67

ไก่ทอดหาดใหญ	่ 69

ไก่พะโล้ทอดกรอบ	 71

ไก่ทอดซอสเมเปิล	 73

ไก่ทอดเคนตักก	ี 75

ไก่ทอดมาเลย	์ 77

ไก่ทอดน�้าปลาสมุนไพรกรอบ	 81

ไก่ทอดคอร์นเฟล็ก	 83

ไก่ทอดกรอบ	 85

ไก่ทอดนาโกย่า	 87

ไก่ทอดใบเตย	 89

ไก่ทอดบัตเตอร์มิลค	์ 91

ไก่ทอดน�้ามะพร้าวอ่อน	 95

ปีกไก่พะโล้ทอดกรอบ	 97

ไก่ทอดชวา	 99

อกไก่ทอดสอดไส้เนยสมุนไพร	 101

ไก่ทอดขมิ้น	 103

ไก่กงฟีต์ (Confit)	 105

ตัวอย่าง



  ไก่ย่าง ไก่ทอด  17

ไก่ย่างตัวอย่าง



  ไก่ย่าง ไก่ทอด  19

ไก่เนื้อ (1.5-1.7 กิโลกรัม) 1 ตัว
น�้ำมันพืชปริมำณเล็กน้อยส�ำหรับทำหนังไก่
น�้ำจิ้มไก่ น�้ำจิ้มแจ่ว (สูตรหน้ำ 81) และข้ำวเหนียวนึ่ง ส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

เครื่องหมัก
                   กระเทียมไทยแกะเปลือกบำง 1 ถ้วย
                   พริกไทยขำวเม็ด ¼ ถ้วย
                น�้ำปลำอย่ำงดี ½ ถ้วย
น�้ำตำลทรำย 1 ช้อนโต๊ะ
ผงขมิ้น 1 ช้อนชำ
น�้ำ ¼ ถ้วย

1. วำงไก่ลงบนเขียง หันส่วนอกตั้งขึ้น ใช้มีดบังตอผ่ำกลำงอกไก่แล้ว
แบะออก ดึงปอดที่ติดสันหลังออก ล้ำงให้สะอำด พักไก่ให้สะเด็ดน�้ำ 

2. ท�ำเครือ่งหมกัโดยโขลกกระเทยีมและพรกิไทยเข้ำด้วยกนัจนละเอยีด 
ตักใส่อ่ำงผสม ใส่น�้ำปลำ น�้ำตำล ผงขมิ้น และน�้ำ คนให้เข้ำกัน น�ำไก่ที่พัก
ไว้ลงคลุกเคล้ำ หมักไว้นำนประมำณ 15 นำที แล้วหนีบด้วยไม้ไผ่ส�ำหรับ
ย่ำง มัดปลำยให้แน่น เตรียมไว้

3. จดุเตำถ่ำนโดยใช้ถ่ำนไม้มะขำม รอให้ถ่ำนติดไฟจนทัว่ ใช้ไฟกลำง
ค่อนข้ำงอ่อนในกำรย่ำง วำงตะแกรงย่ำงบนเตำ รอให้ตะแกรงร้อน วำง
ไก่ลงย่ำงให้ส่วนที่ติดหนังอยู่ด้ำนบน ระหว่ำงย่ำงคอยพลิกกลับด้ำน 
ทุกครั้งเมื่อเนื้อไก่เริ่มแห้ง ใช้ใบตองฉีกเส้นมัดเป็นแปรงแล้วชุบน�้ำมันทำ
พอทัว่หนงัไก่ เพือ่ไม่ให้ส่วนทีต่ดิหนงัและเนือ้ไก่ไหม้ ย่ำงด้วยไฟอ่อนนำน
ประมำณ 30-40 นำที จนเนื้อไก่สุกเหลือง วิธีสังเกตว่ำไก่สุกใช้ไม้ปลำย
แหลมจิ้มตรงน่องไก่ หำกมีน�้ำเลือดไหลซึมออกมำแสดงว่ำไก่ยังไม่สุก  
แต่ถ้ำน�้ำเลือดที่ไหลออกมำมีสีขำวแสดงว่ำไก่สุกได้ที่แล้ว 

4. สบัไก่ย่ำงเป็นชิน้ เสร์ิฟกบัน�ำ้จิม้ไก่ น�ำ้จิม้แจ่ว และข้ำวเหนยีวนึง่ร้อนๆ

หมายเหตุ
ไม้ที่ใช้หนีบไก่เป็นไม้ไผ่สำมแฉก เพื่อให้เนื้อไก่แผ่ออก เวลำย่ำง 

จะท�ำให้เนื้อไก่สุกทั่วถึง 

ไก่ย่างบางตาล
ส�ำหรับ 3 คน

ไก่เนื้อ (1.5-1.7 กิโลกรัม)
น�้ำมันพืชปริมำณเล็กน้อยส�ำหรับท
น�้ำจิ้มไก่ น�้ำจิ้มแจ่ว (สูตรหน้

เครื่องหมัก
                   กระเทียมไทยแกะเปลือกบ
                   พริกไทยข
                น�้ำปลำอย่
น�้ำตำลทรำย
ผงขมิ้น

ไก่ย่าง
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ปีกไก่ (ชิ้นละ 100 กรัม) 4 ชิ้น
เกลือสมุทร ½ ช้อนโต๊ะ
ข้ำวญี่ปุ่นส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

ซอสเทอริยากิ (ปริมำณ 1 ถ้วย)
สำเก ½ ถ้วย
มิริน ½ ถ้วย
ซีอิ๊วญี่ปุ่น ½ ถ้วย
น�้ำตำลทรำยแดง ½ ถ้วย
น�้ำ 1 ถ้วย

1. ท�ำซอสเทอรยิำกโิดยใส่สำเก มรินิ ซอีิว๊ญีปุ่น่ น�ำ้ตำลทรำยแดง และ
น�้ำ ลงในหม้อ เคี่ยวบนไฟอ่อนนำนประมำณ 10 นำที พอเดือด

และน�้ำตำลละลำย ปิดไฟ พักไว้ให้เย็น
2. ล้ำงเนือ้ไก่ให้สะอำด พกัไว้ให้แห้ง ใช้ส้อมจิม้หนงัไก่ให้ทัว่ ใส่ลงใน

อ่ำงผสม ใส่เกลือและซอสเทอริยำกิ ½ ถ้วย คลุกเคล้ำเนื้อไก่กับซอสให้
เข้ำกัน หมักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดำนำน 1 ชั่วโมง

3. น�ำเนื้อไก่ออกมำพักให้คลำยควำมเย็น จุดเตำถ่ำนโดยใช้ถ่ำนไม้
อย่ำงดี รอให้ถ่ำนติดไฟลุกจนทั่ว โรยกลบด้วยขี้เถ้ำ แล้วเกลี่ยถ่ำนเพื่อให้
ระดบัควำมร้อนเท่ำกนัทัว่ทัง้เตำ วำงตะแกรงย่ำงลงบนเตำ รอให้ตะแกรง
ย่ำงร้อน วำงไก่ลงบนตะแกรงยำ่ง ให้ส่วนที่ติดหนังอยู่ดำ้นบน ย่ำงด้วย
ไฟอ่อน (ถ้ำไฟแรงเกินให้ใช้ขี้เถ้ำกลบ) ระหว่ำงย่ำงคอยพลิกกลับด้ำน 
ทกุครัง้เมือ่เนือ้ไก่เริม่แห้ง ทำซอสเทอรยิำกทิีเ่หลอืพอทัว่ ย่ำงต่อจนเนือ้ไก่
สุกทั่ว สังเกตว่ำไก่สุกโดยใช้ไม้ปลำยแหลมจิ้มตรงน่องไก่ หำกมี 

น�ำ้เลอืดไหลซมึออกมำแสดงว่ำไก่ยงัไม่สกุ แต่ถ้ำน�ำ้เลอืดทีไ่หลออกมำ
มีสีขำวใสแสดงว่ำไก่สุกได้ที่แล้ว ยกลงจำกเตำ

4.  เสิร์ฟไก่ย่ำงเทอริยำกิกับข้ำวญี่ปุ่น

ไก่ย่างเทอริยากิ
ส�ำหรับ 2 คน

ปีกไก่ (ชิ้นละ 100 กรัม)

วญี่ปุ่นส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

(ปริม

กโิดยใส่ส
น�้ำ ลงในหม้อ เคี่ยวบนไฟอ่อนน

และน�้ำต
งเนือ้ไก่ให้สะอำ

งผสม ใส่เกลือและซอสเทอริย
กัน หมักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมด

ำพักให้คล
นติดไฟลุกจนทั่ว โรยกลบด้วยขี้เถ้

กนัทัว่ทัง้เต
งไก่ลงบนตะแกรงย่
ไฟแรงเกินให้ใช้ขี้เถ้

ทกุครัง้เมือ่เนือ้ไก่เริม่แห้ง ท
ไก่สุกโดยใช้ไม้ปล

น�ำ้เลอืดไหลซมึออกมำ
ไก่สุกได้ที่แล้ว ยกลงจ
งเทอริย

ไก่ย่าง

ปีกไก่ (ชิ้นละ 100 กรัม)
เกลือสมุทร
ข้ำวญี่ปุ่นส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

ซอสเทอริยากิ (ปริม
สำเก
มิริน
ซีอิ๊วญี่ปุ่น
น�้ำตำลทรำยแดง
น�้ำ

1. ท�ำซอสเทอรยิำกโิดยใส่ส
น�้ำ ลงในหม้อ เคี่ยวบนไฟอ่อนน

และน�้ำต
2. ล้ำงเนือ้ไก่ให้สะอ

อ่ำงผสม ใส่เกลือและซอสเทอริย
เข้ำกัน หมักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมด

3. น�ำเนื้อไก่ออกมำ
อยำ่งดี รอให้ถำ่นติดไฟลุกจนทั่ว โรยกลบด้วยขี้เถ้
ระดบัควำมร้อนเท่ำกนัทัว่ทัง้เต
ยำ่งร้อน วำงไก่ลงบนตะแกรงย่
ไฟอ่อน (ถ้ำไฟแรงเกินให้ใช้ขี้เถ้
ทกุครัง้เมือ่เนือ้ไก่เริม่แห้ง ท
สุกทั่ว สังเกตว่ำไก่สุกโดยใช้ไม้ปล

น�ำ้เลอืดไหลซมึออกม
มีสีขำวใสแสดงวำ่ไก่สุกได้ที่แล้ว ยกลงจ

4.  เสิร์ฟไก่ย่ำงเทอริย

ไก่ย่าง
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1. เตรียมไก่โดยควักเครื่องในออก สับคอและขำทิ้ง  
หันส่วนอกไก่ตั้งขึ้น ใช้มีดบังตอผำ่กลำงอกไก่แล้วแบะออก 
ดึงปอดที่ติดสันหลังออก ล้ำงให้สะอำด พักไว้ให้สะเด็ดน�้ำ

2. ท�ำเครื่องหมักโดยโขลกรำกผักชี กระเทียม และพริก
ไทย ให้ละเอียด ตักใส่อ่ำงผสม ใส่น�้ำมันหอย ซีอิ๊วขำว เกลือ 
น�้ำตำล และกะทิ เคล้ำให้เข้ำกันทั่ว ใช้ส้อมหรือเหล็กปลำย
แหลมจิ้มหนังไก่ และเน้ือไก่จนท่ัว ใส่ลงในอ่ำงเครื่องหมัก 
นวดเนื้อไก่กับเครื่องหมัก จนเครื่องหมักซึมเข้ำเนื้อไก่ดี หมัก
ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดำอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง

3. เมือ่หมกัไก่จนครบเวลำ จุดเตำถ่ำนโดยใช้ถ่ำนไม้อย่ำง
ดี รอให้ถ่ำนติดไฟลุกจนทั่ว โรยกลบด้วยขี้เถ้ำ แล้วเกลี่ยถ่ำน
เพื่อให้ระดับควำมร้อนเท่ำกัน วำงตะแกรงย่ำงบนเตำ รอให้
ตะแกรงย่ำงร้อน วำงไก่ส่วนที่ติดกระดูกลงบนตะแกรงยำ่ง 
ให้ส่วนที่ติดหนังอยู่ดำ้นบน ย่ำงด้วยไฟอ่อน (ถำ้ไฟแรงเกิน
ให้ใช้ขี้เถ้ำกลบถ่ำนที่ติดไฟแล้วเกลี่ยถ่ำนเพื่อให้ระดับควำม
ร้อนเท่ำกันทั้งหมด) เวลำในกำรย่ำงไก่ขึ้นอยู่กับระดับควำม
ร้อนของไฟ และน�้ำหนักของไก่ ระหว่ำงย่ำงคอยพลิกกลับ
ด้ำนทุกๆ 10 นำที แล้วทำหนังไก่ด้วยน�้ำหมัก เพื่อไม่ให้หนัง
ไหม้ ย่ำงนำนประมำณ 30-40 นำที จนเนื้อไก่สุกทั่ว 

4. สับไก่ย่ำงเป็นชิ้นพอค�ำ เสิร์ฟกับน�้ำจิ้มแจ่ว

ไก่เนื้อ (1.5 กิโลกรัม)  1 ตัว
น�้ำจิ้มแจ่ว (สูตรหน้ำ 81) ส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

 เครื่องหมัก (ปริมำณ  ถ้วย) 
รำกผักชีสับหยำบ 2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมไทย 35 กลีบ
พริกไทยขำวเม็ด 1½ ช้อนชำ
น�้ำมันหอย  2 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขำว  2 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น ½ ช้อนชำ
      น�้ำตำลทรำย 1 ช้อนชำ
           กะทิคั้นไม่ใส่น�้ำ 2 ถ้วย

ไก่ย่างกะทิสด
ส�ำหรับ 3-4 คน

น�้ำจิ้มแจ่ว (สูตรหน้ำ 81) ส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

เครื่องหมัก (ปริมำณ ถ้วย) 
รำกผักชีสับหยำบ
กระเทียมไทย
พริกไทยขำวเม็ด

แหลมจิ้มหนังไก่ และเน้ือไก่จนท่ัว ใส่ลงในอ่
นวดเนื้อไก่กับเครื่องหมัก จนเครื่องหมักซึมเข้
ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดำอยำ่งน้อย 3 ชั่วโมง

3. เมือ่หมกัไก่จนครบเวลำ จุดเตำถ่ำนโดยใช้ถ่
ดี รอให้ถำ่นติดไฟลุกจนทั่ว โรยกลบด้วยขี้เถ้
เพื่อให้ระดับควำมร้อนเทำ่กัน วำงตะแกรงย่
ตะแกรงย่ำงร้อน วำงไก่ส่วนที่ติดกระดูกลงบนตะแกรงย่
ให้ส่วนที่ติดหนังอยู่ดำ้นบน ย่ำงด้วยไฟอ่อน (ถ้
ให้ใช้ขี้เถำ้กลบถำ่นที่ติดไฟแล้วเกลี่ยถำ่นเพื่อให้ระดับคว
ร้อนเทำ่กันทั้งหมด) เวลำในกำรยำ่งไก่ขึ้นอยู่กับระดับคว
ร้อนของไฟ และน�้ำหนักของไก่ ระหว่ำงย่
ด้ำนทุกๆ 10 นำที แล้วทำหนังไก่ด้วยน�้ำหมัก เพื่อไม่ให้หนัง
ไหม้ ย่ำงนำนประมำณ 30-40 นำที จนเนื้อไก่สุกทั่ว 

4. สับไก่ยำ่งเป็นชิ้นพอค�ำ เสิร์ฟกับน�้ำจิ้มแจ่ว

2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ

½ ช้อนชำ
1 ช้อนชำ
2 ถ้วย

น�้ำมันหอย 
ซีอิ๊วขำว 
เกลือป่น
      น�้ำตำลทรำย
           กะทิคั้นไม่ใส่น�้ำ
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1. ท�ำน�้ำพริกแกงโดยโขลกพริกแห้งกับเกลือเขำ้ด้วยกัน
ให้ละเอียด ใส่กระเทียม ขิง ขมิ้น หอมแดง และกะปิ โขลก
รวมกันจนละเอียด ตักใส่ถ้วย พักไว้ จำกนั้นต้มน�้ำในหม้อ
ด้วยไฟกลำงจนเดือด ใส่ไก่ทั้งหมดลงลวกนำนประมำณ 5 
นำท ีแค่พอให้เนือ้ไก่ตงึตวั ไมต้่องสกุมำก ตกัขึน้พกัไว้ให้เยน็

2. ท�ำเครื่องหมักโดยต้มกะทิในหม้อด้วยไฟกลำง ใส่น�้ำ
พริกแกงที่โขลก คนให้ละลำย ใส่มะพร้ำวขูดขำว ลูกผักชี 
ยี่หร่ำ และอบเชย คนให้เข้ำกัน พอเดือดลดเป็นไฟอ่อน  
ปรุงรสด้วยน�้ำตำลปี๊บและเกลือ เคี่ยวสักครู่พอน�้ำแกงข้น 
เล็กน้อย ชิมรสให้ออกหวำนมัน ใส่เนื้อไก่ลวก เคี่ยวต่อนำน
ประมำณ 5 นำที ปิดไฟ เทเนื้อไก่และน�้ำแกงลงในอ่ำงผสม 
พักให้เย็น พอให้สีของน�้ำพริกแกงซึมเข้ำเน้ือไก่ จนน�้ำพริก
แกงอุ่น เทน�้ำแกงแยกใส่หม้อ เตรียมไว้ แล้วตักไก่ขึ้น หนีบ
ด้วยไม้ไผ่ มัดปลำยให้แน่น ท�ำจนหมดชิ้นไก่ ใส่จำน  
เตรียมไว้ 

3. จุดเตำถ่ำนโดยใช้ถ่ำนไม้อย่ำงดี รอให้ถ่ำนติดไฟลุก
จนท่ัว โรยกลบด้วยขี้เถ้ำ แล้วเกลี่ยถ่ำนเพื่อให้ระดับควำม
ร้อนเทำ่กันทั่วทั้งเตำ วำงตะแกรงยำ่งบนเตำ รอให้ตะแกรง
ย่ำงร้อน ใช้ไฟกลำงในกำรย่ำง ใส่ไก่ที่เตรียมไว้จุ่มลงในหม้อ
น�้ำแกงที่ท�ำ ใช้ทัพพีตักน�้ำแกงรำดให้ทั่วเนื้อไก่ น�ำไปย่ำงบน
เตำถ่ำนนำนประมำณ 5 นำที จนเนื้อไก่แห้ง แล้วจุ่มไก่ย่ำง
ลงในหม้อน�้ำแกง แล้วน�ำมำย่ำงต่อ ท�ำซ�้ำจนครบ 4 ครั้ง ย่ำง
จนน�้ำแกงซึมเข้ำเนื้อไก่ เสิร์ฟร้อนๆ

 หมายเหตุ 
ไก่ย่ำงฆอและ ค�ำว่ำ ฆอและ เป็นภำษำมลำย ูหมำยถงึ  

กำรพลกิกลบัไปกลบัมำ

สะโพกไก่สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอค�ำ 
(ชิ้นละ 150 กรัม) 3 ชิ้น
อกไก่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำขนำด 2 นิ้ว 
(ชิ้นละ 500 กรัม) 2 ชิ้น
น่องไก่สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอค�ำ 
(ชิ้นละ 100 กรัม) 2 ชิ้น

 เครื่องแกง 
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออก
               แช่น�้ำจนนุ่ม 10  เม็ด
                 เกลือป่น 1 ช้อนชำ
             กระเทียมไทยกลีบเล็ก 10 กลีบ 
ขิงแก่หั่นแว่น 10 แว่น
ขมิ้นสดหั่นท่อน 2 นิ้ว 2-3 ชิ้น
หอมแดงหั่น 5 หัว
กะปิ 1 ช้อนชำ

	 เครื่องหมัก
กะทิสด 4 ถ้วย
มะพร้ำวขูดขำว 200 กรัม
ลูกผักชีป่น 1 ช้อนชำ
ยี่หร่ำป่น ½ ช้อนชำ
อบเชยป่น 1 ช้อนชำ
น�้ำตำลปี๊บ 3 ช้อนโต๊ะ
เกลือสมุทร 1 ช้อนโต๊ะ

ไก่ฆอและ
ส�ำหรับ 4-5 คน

สะโพกไก่สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอค�ำ 
(ชิ้นละ 150 กรัม)
อกไก่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเตำ๋ขนำด 2 นิ้ว 
(ชิ้นละ 500 กรัม)
น่องไก่สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอค�ำ 
(ชิ้นละ 100 กรัม)

เครื่องแกง 
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออก
               แช่น�้ำจนนุ่ม
                 เกลือป่น
             กระเทียมไทยกลีบเล็ก
ขิงแก่หั่นแว่น
ขมิ้นสดหั่นท่อน 2 นิ้ว
หอมแดงหั่น

เครื่องหมัก

วขูดขำว

(ชิ้นละ 500 กรัม)
น่องไก่สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอค�ำ 
(ชิ้นละ 100 กรัม)

เครื่องแกง 
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออก
               แช่น�้ำจนนุ่ม
                 เกลือป่น
             กระเทียมไทยกลีบเล็ก
ขิงแก่หั่นแว่น
ขมิ้นสดหั่นท่อน 2 นิ้ว
หอมแดงหั่น
กะปิ

เครื่องหมัก
กะทิสด
มะพรำ้วขูดข
ลูกผักชีป่น
ยี่หรำ่ป่น
อบเชยป่น
น�้ำตำลปี๊บ
เกลือสมุทร
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ไก่บ้ำน (800 กรัม) 1 ตัว
น�้ำมันพืช ½ ถ้วย
กระเทียมไทยบุบพอแตก 5-6 กลีบ
กระเทียมเจียวและพริกไทยขำวป่นส�ำหรับโรย
ข้ำวเหนียวนึ่งและน�้ำจิ้มแจ่ว (สูตรหน้ำ 81) 
หรือน�้ำจิ้มไก่ส�ำหรับจัดเสิร์ฟ

 เครื่องหมัก
เกลือสมุทร 2 ช้อนชำ
รำกผักชี 3 รำก
กระเทียมกลีบใหญ่แกะเปลือก 5 กลีบ
พริกไทยขำวเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ
ตะไคร้ซอย 4 ต้น

ขิงแก่สับหยำบ 2 ช้อนโต๊ะ
ผิวมะกรูดซอย 2 ช้อนชำ
ซีอิ๊วขำว 3 ช้อนโต๊ะ
ซอสปรุงรส 3 ช้อนโต๊ะ
น�้ำตำลทรำย 2 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วด�ำหวำน 1 ช้อนโต๊ะ
น�้ำปลำ 1 ช้อนโต๊ะ

1. วำงไก่ลงบนเขยีง หนัส่วนอกตัง้ขึน้ ใช้มดีบงัตอผ่ำกลำง
อกไก่แล้วแบะออก ดึงปอดที่ติดสันหลังออก ล้ำงให้สะอำด 
ใช้เหล็กปลำยแหลมหรือส้อมจิ้มเนื้อไก่ให้ทะลุจนทั่วทั้งตัว 
พักไว้ 

ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ส�ำหรับ 4-5 คน
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2. ท�ำเครื่องหมักโดยโขลกเกลือ รำกผักชี กระเทียม พริก
ไทย ตะไคร้ซอย ขงิสบั และผวิมะกรดู เข้ำด้วยกันจนละเอียด 
ตักใส่ถ้วย เตรียมไว้ ใส่ซีอิ๊วขำว ซอสปรุงรส น�้ำตำล ซีอิ๊วด�ำ 
และน�ำ้ปลำ ลงในอ่ำงผสม คนพอเข้ำกนั ใส่เครือ่งปรงุทีโ่ขลก 
คนให้เข้ำกันอีกครั้ง ใส่ไก่ที่พักไว้ ใช้มือนวดเนื้อไก่กับเครื่อง
หมักให้เข้ำกัน (เพื่อให้เครื่องหมักซึมเข้ำเนื้อไก่เร็วขึ้น) หมัก
ไก่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดำนำน 1 ชั่วโมง แล้วน�ำไก่ขึ้นสะเด็ด
น�ำ้หมกั พร้อมกบัค่อยๆปัดเคร่ืองหมกัทีติ่ดเนือ้ไก่ออกจนหมด 
น�ำไก่ที่หมักหนีบด้วยไม้ไผ่ มัดปลำยให้แน่น เตรียมไว้ ผสม
น�้ำมันกับกระเทียมบุบเข้ำด้วยกัน ใส่ถ้วยไว้

3. จุดเตำถ่ำนโดยใช้ถ่ำนไม้อย่ำงดี รอให้ถำ่นติดไฟจน
ทัว่ ใช้ไฟกลำงในกำรย่ำง วำงตะแกรงย่ำงบนเตำ รอให้ตะแกรง
ร้อน น�ำไก่ลงย่ำง โดยวำงส่วนทีต่ดิกระดกูลงบนตะแกรง ส่วน

ที่ติดหนังอยู่ด้ำนบน (ควรวำงตะแกรงย่ำงให้สูงจำกเปลวไฟ
ประมำณ 5-6 นิ้ว โดยใช้กะละมังเจำะรูรองตะแกรงหรือ 
ใช้อิฐบล็อกหนุน) ระหว่ำงย่ำงคอยพลิกกลับด้ำนทุกครั้งเมื่อ
เนือ้ไก่เริม่แห้ง ทำหนงัไก่ด้วยน�ำ้มนัผสมกระเทยีมพอทัว่ ย่ำง
ต่อด้วยไฟอ่อนนำนประมำณ 30-40 นำที จนไก่สุก วิธีสังเกต
ว่ำไก่สุกใช้ไม้ปลำยแหลมจิ้มตรงน่องไก่ หำกมีน�้ำเลือดไหล
ซึมออกมำแสดงว่ำไก่ยังไม่สุก แต่ถ้ำน�้ำเลือดที่ไหลออกมำมี
สขีำวใสแสดงว่ำไก่สกุได้ทีแ่ล้ว ก่อนน�ำไก่ลงจำกเตำใช้เหลก็
ปลำยแหลมแทงหนังไก่ให้ทั่ว แล้วย่ำงไก่ด้ำนที่ติดหนังนำน
ประมำณ 5 นำทีจนหนังไก่เหลืองกรอบ จึงน�ำลงจำกเตำ 

4. หั่นไก่ย่ำงเป็นชิ้นพอค�ำ โรยกระเทียมเจียวและ 
พริกไทยป่น เสิร์ฟกับข้ำวเหนียวนึ่งและน�้ำจิ้มแจ่วหรือ 
น�้ำจิ้มไก่
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