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 อัดซูกิ ถ่ัวแดงญี่ปุน ถ่ัวอัดซูกิ ( adzuki bean) มีเมล็ดถ่ัวสีแดงแตขนาดเล็กกวาถ่ัวแดงหลวง ไดทดลอง
นําเขามาปลูกบนที่สูงเมื่อป พ.ศ. 2517 ในพื้นที่โครงการหลวงหนองเขยีว และศูนยพฒันาโครงการหลวงขุน
แปะ ซ่ึงเกดิจากความรวมมือระหวางญี่ปุนกับไทย  
 สวนใหญจะใชเมล็ดแหงเปนสําคัญใชเปนวัตถุดิบในอตุสาหกรรมการผลิตแปงถ่ัว (bean paste) ซ่ึง
ชาวญ่ีปุนนยิมใชแปงถ่ัวนี้ทําขนม 
 ถึงวันนี้ไมมใีครไมรูจัก “ถ่ัว” ในฐานะธัญพืชเกาแกของมนุษยชาติที่สรางคุณประโยชนใหกับ
ชาวโลกมานานนับศตวรรษ แตละครัวภูมภิาคลวนมีปากะศิลปตํารับถ่ัวของตนเอง แตส่ิงหนึ่งที่ทกุคนยอมรับ
ในธัญพืชที่ช่ือวา “ถ่ัว” คือ โปรตีนอันทรงคุณคาที่ราคาถูก เปนทั้งผักพืน้บาน อาหารสรางชาติในฐานะพืช
เศรษฐกิจ ขณะเดยีวกันกเ็ปนอาหารริมร้ัวคูครัวยามยากอีกดวย 
 แหลงที่มาของขอมูล นิตยสารครัว ฉบับที่ 91 ประจําเดือน มกราคม 2545 หนาที่ 67 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่   11   เรื่องที่สอน   เปยะชาววัง  โดยครู    เกศยา  ยงภูมพิุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม  และการทาํเปยะชาววังได 
2.  บอกขั้นตอนการทําเปยะชาววังได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั  และประกอบอาชีพได  

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมสวนผสมแปง ไสถ่ัว ไสฟก  2.  ขั้นตอนการนวดแปงชั้นนอก, ช้ันใน 
3.  การผสมไสถ่ัว, ไสฟก    4.  การคลึง และการทํารูปรางเปยะชาววัง 
5.  การอบ และการบรรจุภณัฑ 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง  เครื่องชั่ง อางผสม  พายยาง  
 เครื่องผสมอาหาร ถาดอบ  ไมคลึงแปง แปรงทาเนย เตาอบ 

สวนผสมแปงชั้นนอก 
 1. แปงสาลีอเนกประสงค     1 กิโลกรัม  2. น้ําตาลทราย 300 กรัม 
 3. ไขไก       2 ฟอง   4. น้ํา  300 กรัม 
 5. น้ํามันพืช  400 กรัม   6. แบะแซ   50 กรัม 
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สวนผสมแปงชั้นใน 
 1. แปงสาลีอเนกประสงค 600 กรัม   2. น้ํามันพืช 250 กรัม 

สวนผสมไสฝก 
 1. ฟกเชื่อมหัน่สี่เหล่ียม     1 กิโลกรัม  2. หัวหอมเจยีว   100 กรัม 
 3. งาขาวคั่วบบุพอแตก 100 กรัม   4. มันหมูแข็งตมสุก  200  กรัม 
 5. น้ําตาลทราย  100 กรัม   6. เกลือปน       2 ชอนชา 
 7. ตนหอมซอย    50 กรัม   8. แปงขนมโก   200  กรัม 
 9. น้ําสะอาด     1 ถวย 
สวนผสมไสถัว่กวน 
 1. ถ่ัวเขียวเลาะเปลือก     1 กิโลกรัม  2. น้ําตาลทราย     1 กิโลกรัม 
 3. น้ํามันพืช  500 กรัม   4. น้ํา  500 กรัม 
 5. แบะแซ  100 กรัม 

วิธีทําไสถั่ว 
 1.  ถ่ัวเขียวแชน้ําประมาณ 2- 3 ช่ัวโมง นํามานึ่งใหสุก บดละเอียด 
 2.  เคี่ยวน้ําตาลทราย, แบะแซ, น้ําจนเหนียว เติมถ่ัวบดลงไปกวนจนสวนผสมขน  
 3.  ใสน้ํามันพชืลงกวนตอจนสวนผสม รอนออกจากกนกระทะ ยกลง พักไวใหเยน็สนิท 
 4.  ช่ังน้ําหนกัถ่ัวกวน กอนละ 100 กรัม 

4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีการแปงชั้นนอก 
 1.  รอนแปงสาลีอเนกประสงค 
 2.  ละลายน้ําตาลทราย ไขไก น้ํา น้ํามันพืช แบะแซเขาดวยกัน 
 3.  เทลงในอางแปง นวดจนสวนผสมเขากนัเนียนนุม 
 4.  พักแปงไว 30 นาที 
 5.  ตัดแบงแปงกอนละ 100 กรัม 

วิธีทําแปงชั้นใน 
 1.  รอนแปงสาลีอเนกประสงค 
 2.  เติมน้ํามันลงในอางแปง นวดพอเขากัน 
 3.  ตัดแบงแปงกอนละ 40 กรัม 
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วิธีทํารูปราง 
 1.  แผแปงชั้นนอก วางแปงชั้นในหุมใหมดิ 
 2.  กดแปงใหแบน ใชไมคลึงแปงคลึงตามยาว พับทบสาม 
 3.  คลึงแปงตามยาวอกี 1 คร้ัง พับทบสาม 
 4.  คลึงแปงเปนแผนกลม หอไส 
 5.  วางบนกระดาษสี่เหล่ียมขนาด 3×3 นิ้ว 
 6.  กดกอนแปงใหแบนลง ตกแตงใหกลมสวย 
 7.  ประทับตราดานบนขนมดวยสีผสมอาหาร 
 8.  พักไวพอสีแหง คว่ําหนาขนมลงบนถาดที่ทาไขมัน 
 9.  น้ําเขาอบที่อุณหภูมิ 200°C จนหนาขนมเหลือง 
 10. พลิกหนาขนมขึ้น ทาผิวหนาดวยไขไก 
 11. นําเขาอบอีกครั้ง จนขนมสุก 

วิธีทําไสฟก 
1. ผสมฟกเชื่อม มันหมูแข็ง งาขาวคั่ว หวัหอมเจียว ตนหอม น้ําตาลทราย เกลือปน แปง ขนมโก                                  
เคลาดวยกัน เติมน้ําสะอาด เคลาใหเขากัน 

 2. ช่ังน้ําหนกักอนละ 100 กรัม วางไขแดงตรงกลาง ประกบดวยไสถ่ัวกวนกอนละ 100 กรัม 

สาระนารู 
 ขนมเปยะนาจะเปนขนมอนัดับแรก ๆ ที่ชาวจีนผูจากบานนึกถึงและหาวิธีทําขึ้นเมื่ออยูตางแดน 
ปญหาเดียวทีท่ําใหติดขดั คอื แปงสําหรับทําเปลือกขนม แตเมื่อมีความตองการ ก็สามารถนําเขามากับเรือ
สินคา 
 เปลือกของขนมเปยะมีลักษณะเปนแผนแปงบาง ๆ ทับซอนกัน ละมายกับโครงสรางของพายรวน 
พายช้ัน ของฝรั่งทั้งสวนผสมและวิธีทํา สวนผสมคือมีแปงสาลีกับไขมันและน้ําเยน็ เหมือน ๆ กัน สวนวิธีทําก็
คลายคลึงกับการทําแปงพาย คือถาเปนเปลือกแปงชนดิรวนกเ็อาแปงคลุกเคลากับไขมันและน้ํา แตการผสม
แปงจะมเีทคนคิแตกตางกนับาง และเมื่อใสไสเขาไปก็เลยยิ่งทําใหขนมของจีนกับฝรั่งคูนี้ที่แมนจะมโีครงสราง
อยางเดยีวกันดูแตกตางกัน สวนเปลือกแปงประเภทที่เปนชั้น ก็จะมีเทคนิคพับและรีดที่ตางกันเลก็นอยเรียกวา
เดินออมไปคนละทางแตมายังจุดหมายเดยีวกัน คือนําไปอบ แปงที่สุกจะขึน้เปนชัน้ ๆ บาง ๆ  
 โครงสรางดังกลาวทําใหขนมเปยะแปลกและแตกตางจากขนมไทย ในยุคกอนขนมไทยไมเคยใชแปง
หมี่หรือแปงสาลี แมเปลือกขนมเปยะจะดเูปนของใหมในยุคกอน แตไสกลับคงความใกลชิดกับไทย  ขนม
เปยะจึงนาจะเปนหนึ่งในจํานวนขนมมากมายของจีนที่คนไทยรูจกัมานานไมต่ํากวาสองถึงสามรอยป ขนม
เปยะจึงจัดเปนขนมที่มีเสนหรวมอยูในตัว ความอรอยและขอดีอีกหลายอยางทําใหขนมเปยะสามารถนํามาตอ
ยอดใหมีรส กล่ิน และสีอยางไทยไดสบาย ๆ การปรุงกลิ่น ใหมกีล่ินหอมแบบขนมไทยใชการอบควันเทยีน 
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หรือใชน้ําลอยดอกไมกวนไส แตงสีดวยการผสมสีลงไปในเวลานวดแปงดวยน้ําใบเตย น้ําอัญชัน นอกจากนี้ก็
อาจลดความมนัความหวานลงเพื่อตอบสนองกระแสผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพขนมเปยะประยกุตเหลานี้มกั
ทําเปนลูกยอม ๆ กลมนูน แบบที่เรียกกนัวาขนมเปยะดอกมะลิ กลายเปนขนมเปยะไทยไปแลวในขณะที่ขนม
เปยะรูปกลมแบนแบบเดิมทัง้ชิ้นเล็กชิ้นใหญยังคงเห็นอยูตามรานคาไมวาจะเปนรานชําเล็ก ๆ ไปจนถึงหาง
รานขนาดใหญ และไมเพยีงขนมเปยะเปลือกขาวประทบัตราตาง ๆ ดวยสีแดงบนขนมเพื่อความเปนมงคล 
ขนมเปยะเปนตัวอยางขนมตางแดนที่สูอยางชาญฉลาดจนผงาดขึ้นมาอยูรวมกับเจาถ่ินไดอยางสนัติ เพราะ
คุณสมบัติที่เอื้อประโยชนแกเจาของบานไสขนมเปยะทีส่ามารถประนีประนอมใหพชืพรรณธัญญาหารของ
ไทยไดแทรกตัวเขาไปอยูในเปลือกได ทาํใหเกษตรกรไทยพลอยมีรายไดไปดวย แมวันวานจะผานไปนานโข 
ขนมเปยะกอนเล็ก ๆ หาไดหายสาบสูญไป แตตราบใดที่ญาติผูใหญยงัคงนํามาใชเปนเครื่องเซนไหวตาม
เทศกาล เชื่อไดวาจะเปนกําลังใจใหสงครามนักรบรุนเกาอยางขนมเปยะสามารถกัดฟนสูเพื่อรักษาเผาพันธุ
ขนมตนสูกับตลาดขนมของมหาอํานาจตอไป 
 แหลงที่มาของขอมูล  ครัวฉบับประจําเดือน กุมภาพันธุ 2008 
 Vol .14 No. 164 คอลัมภ ALL About Food & Culture หนาที่ 117 - 118 
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่      12       เรื่องที่สอน   ซาลาเปาฟกทองไสผัก    โดยครู    เกศยา  ยงภูมิพุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําซาลาเปาฟกทองไสผัก 
2.  สามารถทําซาลาเปาฟกทองไสผักได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั  และประกอบอาชีพได 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมสวนผสมและอุปกรณการทําซาลาเปาฟกทองไสผัก 
2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํแปงซาลาเปาฟกทอง 
3.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํไสผัก 
4.  การทํารูปราง 
5.  การนึ่ง 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง อางผสม  ที่รอนแปง เครื่องชั่ง พายยาง 
 หมอนึ่ง  ไมคลึงแปง 


