
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรือ่งหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
 

(งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 

หลักสตูร    ผลิตภณัฑ์อาหารจากเผือกหอม 
 

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ พีรพัชระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภิญญา มานะโรจน์ 

นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 

นางสาวชนิดา  ประจักษจ์ิตร 

นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 
 

 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


2 
 

ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

 

ส่วนผสม     น้ําหนัก (กรัม)   สูตรตวง 
ส่วนผสมแป้งชั้นนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์   425 กรัม   4¼ ถ้วย 
 2. เกลือป่น    5 กรัม   ½ ช้อนชา 
 3. นํ้ามันหมูหรือนํ้ามันพืช   150 กรัม   ¾ ถ้วย  
 4. นํ้าเย็น    180 กรัม   ¾ ถ้วย  
 5. นํ้าตาลทรายป่น   25 กรัม   2 ช้อนโต๊ะ  
 6. แบะแซ    30 กรัม   2 ช้อนโต๊ะ  
 7. ไข่แดงของไข่ไก่   40 กรัม   2 ฟอง  
 

วิธีทําแป้งชั้นนอก 
 1. ผสมแป้งเอนกประสงค์และเกลือป่นเข้าด้วยกัน 
 2. ผสมนํ้าเย็น นํ้าตาลทรายป่น แบะแซ และไข่แดงเข้าด้วยกัน เป็นส่วนผสมนํ้า 
 3. เทนํ้ามันสลบักับส่วนผสมนํ้าลงในแป้ง ผสมให้เข้ากัน แล้วนวดจนเน้ือเนียน พักไว้ 20 นาท ี
 

ส่วนผสมแป้งชั้นใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์    275 กรัม   2¾  ถ้วย  
 2. นํ้ามันหมูหรือนํ้ามันพืช   70 กรัม   1/3  ถ้วย  
 

วิธีทําแป้งชั้นใน  
ผสมแป้งเอนกประสงค์และน้าํมันเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องนวด ป้ันเป็นก้อนกลม พักไว้ 20 นาท ี

 

วิธีคลึงแป้ง 
 1. แบ่งแป้งช้ันนอกและช้ันในให้เป็นก้อน หนักก้อนละ 40 กรัม และ 15 กรัม ตามลําดับ 
 2. แผ่แป้งช้ันนอกออก ใส่แป้งช้ันใน หุ้มให้มิด 
 3. ใช้ไม้คลึงแป้งให้เป็นสี่เหลีย่มผืนผ้า ม้วนให้แน่น 
 4. คลึงแป้งออก แล้วม้วนอีกเป็นคร้ังที่ 2 
 5. ตัดแป้งออกเป็น 4 ช้ินเท่าๆ กัน แล้วคลึงให้เป็นแผ่นกลม 

6. ใส่ไส้หุ้มให้มิด ทําจนหมดแป้ง แล้ววางเรียงในถาดอบที่ทาไขมันแล้ว นําเข้าอบที่อุณหภูมิ                  
350-375  ฟาเรนไฮน์ เวลาประมาณ 15-20 นาที 

 

ส่วนผสมไส้เผอืก 
 1. เผือกน่ึงสุกบดละเอียด   1,000 กรัม   5 ถ้วย  
 2. นํ้าตาลทราย    500 กรัม   2½  ถ้วย  
 3. หัวกะท ิ    240 กรัม   1 ถ้วย  
 4. เนยสด    60 กรัม   ¼ ถ้วย  
 5. ไข่แดงดิบ (ไข่เค็ม) ผ่าสี ่      20 ฟอง  
 

วิธีทําไส ้  
- ผสมเผือกบด นํ้าตาลทราย หัวกะทิ ลงในกระทะแล้วกวนจนงวดจึงใส่เนยสด กวนต่อไปจนแห้ง               
พักไว้ให้เย็น จึงป้ันเป็นก้อนกลม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 น้ิว พร้อมกับไข่แดงอีก 1 ช้ิน 
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ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)   สูตรตวง 
ส่วนผสมแป้งชั้นนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์   425 กรัม   4¼ ถ้วย 
 2. เกลือป่น    5 กรัม   ½ ช้อนชา  
 3. นํ้ามันหมูหรือนํ้ามันพืช   150 กรัม   ¾ ถ้วย  
 4. นํ้าเย็น    180 กรัม   ¾ ถ้วย 
 5. นํ้าตาลทรายป่น   25 กรัม   2 ช้อนโต๊ะ  
 6. แบะแซ    30 กรัม   2 ช้อนโต๊ะ  
 7. ไข่แดงของไข่ไก่   40 กรัม   2 ฟอง  
วิธทีําแป้งชั้นนอก 
 1. ผสมแป้งเอนกประสงค์และเกลือป่นเข้าด้วยกัน 
 2. ผสมนํ้าเย็น นํ้าตาลทรายป่น แบะแซ และไข่แดงเข้าด้วยกัน เป็นส่วนผสมนํ้า 
 3. เทนํ้ามันสลบักับส่วนผสมนํ้าลงในแป้ง ผสมให้เข้ากัน แล้วนวดจนเน้ือเนียน พักไว้ 20 นาท ี
 

ส่วนผสมแป้งชั้นใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์    275 กรัม   2¾  ถ้วย  
 2. นํ้ามันหมูหรือนํ้ามันพืช   70 กรัม   1/3  ถ้วย  
วิธีทําแป้งชั้นใน  

ผสมแป้งเอนกประสงค์และน้าํมันเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องนวด ป้ันเป็นก้อนกลม พักไว้ 20 นาท ี
ส่วนผสมท่ีใชแ้ต่งหน้า 
 ไข่แดง และ งาดํา 
วิธีคลึงแป้ง 
 1. แบ่งแป้งช้ันนอกและแป้งช้ันในให้เป็นก้อน หนักก้อนละ 50 กรัม และ 20 กรัม ตามลาํดับ 
 2. นําแป้งช้ันนอกห่อแป้งช้ันใน ปิดตะเข็บให้สนิท 
 3. คลึงเป็นแผน่สี่เหลี่ยมผืนผา้ แล้วพับทบ 3 ทบ 
 4. คลึงแป้งให้เป็นแผ่นยาว ตัดแบ่งเป็น 4-6 ช้ิน ขึ้นอยู่กับขนาดของไส้ 

5. นําแป้งที่ตัดมาคลึงให้เป็นแผ่นบางๆ ใส่ไส้ แล้วกดแป้งให้แบน จากน้ันนํากรรไกรมาตัดริมแป้ง              
(12 กลีบ) แล้วบิดแป้งให้โชว์ไส้ ลักษณะคล้ายดอกไม้ วางบนถาดอบ ทาไข่แดง แล้วโรยงาดํา 

 6. อบไฟที่อุณหภูมิ 350  องศาฟาเรนไฮน์ เวลาประมาณ 15-20 นาที หรือจนสุก 
ส่วนผสมไส้เผอืก 
 1. เผือกน่ึงสุกบดละเอียด   1,000 กรัม   5 ถ้วย  
 2. นํ้าตาลทราย    500 กรัม   2½  ถ้วย  
 3. หัวกะท ิ    240 กรัม   1 ถ้วย  
 4. เนยสด    60 กรัม   ¼ ถ้วย  
 5. ไข่แดงดิบ (ไข่เค็ม) ผ่าสี ่      20 ฟอง  
วิธีทําไส ้  

- ผสมเผือกบด นํ้าตาลทราย หัวกะทิ ลงในกระทะแล้วกวนจนงวดจึงใส่เนยสด กวนต่อไปจนแห้ง               
พักไว้ให้เย็น จึงป้ันเป็นก้อนกลม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 น้ิว พร้อมกับไข่แดงอีก 1 ช้ิน 
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ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)    
ส่วนผสมแป้งชั้นนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์   500 กรัม 
 2. เนยขาว    100 กรัม 
 3. นมผง     20 กรัม 
 4. นํ้าตาลทราย    50 กรัม 
 5. เกลือป่น    5 กรัม 
 6. นํ้าเย็น    250 กรัม 
 

วิธีทําแป้งชั้นนอก 
 1. ร่อนแป้งหนึง่ครั้ง พักไว้ 
 2. ละลายนํ้าตาล เกลือ ในนํ้าเย็น 

3. ผสมแป้งเอนกประสงค์ เนยขาว นมผงเข้าด้วยกัน ใส่ส่วนผสมนํ้า นวดจนกระทั่งแป้งเนียนนุ่ม ไม่ติดมือ 
แล้วแบ่งแป้งเป็นก้อน หนักก้อนละ 20 กรัม คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ 

 

ส่วนผสมแป้งชั้นใน  
 1. แป้งเอนกประสงค์   300 กรัม 
 2. เนยขาว    150 กรัม 
  

วิธีทําแป้งชั้นในและคลงึแปง้ 
1. ผสมแป้งเอนกประสงค์กับเนยขาวด้วยกัน ผสมจนเข้ากันดี นํามาแบ่งเป็นก้อน หนักก้อนละ 10 กรัม 

คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ 
2. นําแป้งช้ันนอกห่อแป้งช้ันใน คลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พับแป้งเป็น 3 ทบ จากน้ันคลึงให้เป็นแผ่นยาว 

แบ่งแป้งเป็น 2 ช้ิน ใส่ไส้เผือกกวน แล้วแต่งเป็นรูปกระต่าย โดยใช้กรรไกรตัดหูและหาง 
3. วางขนมลงในถาดที่ทาไขมันบางๆ แล้ว นําเข้าที่อุณหภูมิ 300-320 องศาฟาเรนไฮด์ หรือจนสุกทั่วกัน 

ส่วนผสมไส้เผอืก 
 1. เผือกน่ึงสุกบดละเอียด   1,000 กรัม   5 ถ้วย  
 2. นํ้าตาลทราย    500 กรัม   2½  ถ้วย  
 3. หัวกะท ิ    240 กรัม   1 ถ้วย  
 4. เนยสด    60 กรัม   ¼ ถ้วย  
 5. ไข่แดงดิบ (ไข่เค็ม) ผ่าสี ่      20 ฟอง  
 

วิธีทําไส ้  
 - ผสมเผือกบด นํ้าตาลทราย หัวกะทิ ลงในกระทะแล้วกวนจนงวดจึงใส่เนยสด กวนต่อไปจนแห้ง               
พักไว้ให้เย็น จึงป้ันเป็นก้อนกลม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 น้ิว พร้อมกับไข่แดงอีก 1 ช้ิน 
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เม็ดขนุนเผือก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 

 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)   สูตรตวง   
 

 1. เผือกน่ึงสุกโขลกหรือบดละเอียด  1,000 กรัม   5 ถ้วย  
 2. นํ้าตาลทราย (1)  400 กรัม   2¼ ถ้วย  
 3. กะท ิ  500 กรัม   2 ถ้วย 
 4. นํ้าลอยดอกมะล ิ  1,500 กรัม   6 ถ้วย  
 5. นํ้าตาลทราย (2)  1,080 กรัม   6 ถ้วย  
 6. ไข่เป็ด (ไขแ่ดง)  500 – 625 กรัม   20 – 25 ฟอง  
 7. ใบเตย 
 

วิธีทํา  
1. ใส่เผือกและกะทิลงในโถป่ัน ป่ันให้เผือกเนียน เทใส่ลงในกระทะทอง 
2. กวนเผือกให้พอแห้ง ใส่นํ้าตาล (1) ลงในส่วนผสม กวนต่อไปจนป้ันได้ ยกลงพักไว้ให้เย็น 
3. ป้ันเป็นก้อนรีๆ ให้ดูคล้ายเม็ดขนุน ป้ันใส่ภาชนะพักไว้ 
4. ผสมน้ําตาลทราย (2) นํ้าลอยดอกมะลิ ลงในกระทะทอง ยกขึ้นต้ังไฟใส่ใบเตย ต้ังไฟจนน้ําตาลทราย

ละลายและเดือดทั่วกัน ยกลงกรอง 
5. แบ่งนํ้าเช่ือมที่กรองเรียบร้อย ออกมาประมาณ 2 ถ้วยตวง พักไว้ 
6. เคี่ยวนํ้าเช่ือมที่เหลือให้ข้น นําเผือกที่ป้ันไว้ชุบลงในไข่แดงให้ทั่ว ใส่ลงในนํ้าเช่ือมจนเต็มกระทะ ขณะใส่

ต้องยกลงจากเตาไฟหรือปิดไฟ ค่อยๆเปิดไฟต้มจนเม็ดขนุนสุก จะได้เม็ดขนุนที่สุกเป็นเงาสวยงาม 
7. ตักเม็ดขนุนใส่ลงในนํ้าเช่ือมใสที่เย็นแล้ว แช่ไว้สักครู่ พอคลายร้อนเม็ดขนุนเป็นเงา ตักข้ึนให้สะเด็ด

นํ้าเช่ือม เทใส่จานพักไว้ให้เย็น 
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เม่ียงคําเผือกเสวย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 

 

ส่วนผสม       น้ําหนัก(กรัม)  สูตรตวง  
 1. เผือกห่ันเสน้เล็กๆ ยาวประมาณ 1-1½ เซนติเมตร 300 กรัม  4½ ถ้วย 

ทอดกรอบ(เผือกห่ันฝอยสด 600 กรัม ทอดสุกแล้วได้ 300 กรัม) 
 2. ถั่วลิสงคั่วห่ันหรือบดหยาบๆ    120 กรัม  1 ถ้วย 
 3. กุ้งแห้งป่นหยาบๆ     20 กรัม  ¼ ถ้วย 
 

เครื่องปรุงน้ํากะปิ 
 1. หัวหอมแดงเผาหั่นหยาบๆ    25 กรัม  ¼ ถ้วย 
 2. ขิงแก่หั่นฝอยคั่วให้หอม    5 กรัม  1 ช้อนโต๊ะ  
 3. ข่าหั่นฝอยคัว่      2 กรัม  1 ช้อนชา  
 4. นํ้าตาลป๊ีบ      200 กรัม  ¾ ถ้วย  
 5. นํ้าตาลทราย      30 กรัม  3 ช้อนโต๊ะ  
 6. นํ้าสะอาด      78 กรัม  1/3 ถ้วย  
 7. นํ้ามะขามเปียก     37 กรัม  3 ช้อนโต๊ะ  
 8. แปะแซ      30 กรัม  2 ช้อนโต๊ะ  
 9. มะพรา้วคั่ว      15 กรัม  ¼ ถ้วย  
 10. กะปิดีเผา      10 กรัม  2 ช้อนชา  
 11. เกลือป่น (เกลือสมุทร)    1 กรัม  1 ช้อนชา  
 12. พริกข้ีหนูแห้งป่ัน     3 กรัม  1 ช้อนชา  
 13. นํ้ามันพืช      8 กรัม  1 ช้อนโต๊ะ  
 
วิธีทํา 

1. ไสเผือกให้เป็นแผ่นบางๆห่ันให้มีความยาวประมาณ 1 - 1½ เซนติเมตร ซอยตามขวางให้ฝอย 
ผึ่งให้พอหมาดๆ 

2 .  ใส่ นํ้ ามันลงในกระทะต้ังไฟให้ร้อนใส่ เผือกลงทอดให้กรอบเหลือง  ตักขึ้นใ ห้สะเ ด็ดนํ้ามัน               
พักไว้ให้เย็น เก็บใส่ภาชนะปิดฝาไว้ 

3. โขลก ขิง ขา่ หอมแดงให้ละเอียด ใส่กะปิโขลกให้เข้ากัน 
4. ใส่นํ้ามันพืช 1 ช้อนโต๊ะลงในกระทะ ต้ังไฟพอร้อน ใส่เครื่องโขลกข้อ 3 ลงผัดให้หอม ใส่นํ้าตาลป๊ีบ

นํ้าตาลทราย  นํ้ า  เกลือป่น  นํ้ ามะขาม  พริกป่น  ลงเคี่ ยว  ใส่แปะแซ  เคี่ ยวต่อไปจนเหนียว               
(เค่ียวไฟอ่อน ไม่ควรคนบ่อย) 

5. ปิดไฟที่เค่ียว ใส่เผือกทอด ถั่วลิสง มะพรา้ว กุ้งแห้ง คลกุเคล้าให้เข้ากัน 
 6. ป้ันเป็นก้อนเล็กหรือเป็นคําทานคู่กับเคร่ืองด่ืมตามชอบ 


