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เรื่อง ขนมเป๊ียะ

รายละเอียด

ขนมเป๊ียะ

ขนมเป๊ียะเป็นขนมที่มักใชประกอบในเทศกาลขนมไหวพระจันทรของชาวจีน ซึ่งความหมายของขนมเป๊ียะใน

เทศกาลน้ีคือ เป็นขนมแหงความศิริมงคล สื่อถึงความปรารถนาดีระหวางผูรับกับผูให พรอมทัง้ยังเป็นขนมที่

แสดงถึงความสามัคคีกัน เพราะเทศกาลไหวพระจันทร ชาวจีนสวนใหญมักอยูพรอมหน ากันทัง้ครอบครัว เพื่อชม

พระจันทรพรอมทัง้กินขนมเป๊ียะไปดวย ปัจจุบันขนมเป๊ียะในประเทศไทยนัน้มีหลากหลายขนาดละหลากหลาย

รสชาติตามแตสูตรเฉพาะของแตละพื้นที่บางก็เป็นขนมเป๊ียะแบบดัง้เดิมที่มีขนาดใหญไสถัว่ ไสเค็มและไสฟัก

หวาน แตก็มีขนมเป๊ียะอีกชนิดหน่ึงนัน้คือขนมเป๊ียะลูกเล็กที่ไดรับความนิยิมไมยิ่งหยอนไปกวากันเน่ืองจากมี

ขนาดที่เหมาะพอดีคําและยังสามารถบริโภคไดหลากหลายไสในครัง้เดียว

สวนผสม : แป งชัน้นอก

1. แป งสาลีตราบัวแดง              190 กรัม

    แป งสาลีเอนกประสงค            95 กรัม

2. น้ําตาลทราย                           60 กรัม

3. น้ํามันพืช                                 75 กรัม

4. น้ําเย็นจัด                              110 กรัม

5. วิปผง                                       10 กรัม

6. เกลือ                                          3 กรัม

สวนผสม : แป งชัน้ใน
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1. แป งสาลีอเนกประสงค         150 กรัม

2. น้ํามันพืช                                 50 กรัม

3. เนยขาวรําขาว                        25 กรัม

การตกแตงหน าขนม :

* ไขแดง ผสมสีสม สําหรับทาหน าขนมกอนเขาอบ

* ถาใชไขทัง้ฟองทาหน าขนม….ตองทาไข 2 รอบ คือ อบไปซัก 5 นาที ก็เปิดเตาเอาออกมาทาไขซํ้าอีกรอบ

* น้ํามันพืช และเนยขาว ควรเลือกชนิดที่ทํามาจาก.. รําขาว เพื่อใหมีอายุการ เก็บรักษาไดนาน และปลอดภัยตอ

สุขภาพ และน้ํามันรําขาว ไมมีกลิ่นที่รบกวนกับกลิ่นของการอบควันเทียนดวย

สวนผสมไส : ถั่วกวน

1. ถัว่ทองกวน และอบควันเทียนแลว

2. ไขแดงเค็ม

( สําหรับไขแดงเค็ม ควรนําเขาอบใหสุกกอน

ไฟ 180 องศาเซลเซียส นาน 10 -15 นาที

วิธีการทําแป งชัน้นอก :

ผสมทุกอยางใสในแป ง

นวดใหเนียนเหนียวจนแผแป งเป็นฟิลมได

(- หากแป งแหงเกินไป เพิ่มน้ําไดครัง้ละ 1 ชต.)

พักแป งไว 10 นาที

วิธีการทําแป งชัน้ใน :

นวดแป ง ผสมกับน้ํามันและเนยขาวนวดจนเนียนพักไว

* ในกรณีที่แป งแฉะเกินไป เราสามารถเพิ่มแป งได แตตองเพิ่มทัง้สูตรแป งชัน้ในและแป งชัน้นอก

วิธีการทําแป งใหแยกเป็นชัน้ :

1.แบงแป งชัน้ในและแป งชัน้นอกใหมีจํานวนชิน้เทาๆกัน 

เชน ถาแบงแป งชัน้นอก 12 ชิน้ ก็ตองแบงแป งชัน้ใน ใหได 12 ชิน้ เป็นจํานวนที่เทาๆกัน 

ในสูตรน้ี แบง: แป งชัน้นอก…. 30-35 กรัม

และแป งชัน้ใน……  10-12 กรัม

2. เอาแป งชัน้นอกหอหุมแป งชัน้ในใหมิด

3. คลึงแป งใหเป็นแผนสี่เหลี่ยมผืนผาบางๆ ขนาดประมาณ 1-2 น้ิว × 5 น้ิว แลวมวน ทําซํ้าๆแบบเดิมประมาณ

4-5 ครัง้
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4. ตัดแบงแป ง เป็น 3 ชิน้ตอแป ง 1 กอน

คลึงแป งใหเป็นแผนกลม ขอบบางตรงกลางหนา

5. นําแป งมาหอจับจีบหุมไสใหมิด วางดานที่จับจีบลงดานลาง บนถาดที่รองแผนกระดาษรองอบ

*ควรอบไสถัว่กวน ดวยควันเทียนกอน

* และอบไขแดงเค็มใหสุกกอน

6. ทาไขแดงที่หน าขนม แลวนําเขาเตาอบ

ใชไฟบนลาง 180 องศาเซลเซียส ไมเปิดพัดลม  อบนาน 10 – 15 นาที

ดูวาแป งกลายเป็นสีขาวน่ิมก็สุกแลว

ถาอบนานขนมเป๊ียะจะกรอบแหง และเหลืองกวา ( ขึ้นอยูกับความชอบ )

บางคนก็อบดวยไฟ 150-160 องศาเซลเซียส

นาน 20 -25 นาที 

* ซึ่งการใชไฟในการอบนัน้ ขึ้นอยูกับเตาอบของแตละบาน มากกวาการกําหนดตายตัวลงไป

7. อบขนมเป๊ียะดวยควันเทียนอีกครัง้หน่ึง กอนเก็บขนมไวในภาชนะที่ปิดสนิท

ใชน้ํามันมะพราวหีบเย็น

ถัว่ทองดิบ                      500 กรัม

น้ํามันมะพราวหีบเย็น    110 กรัม

น้ําตาลทราย                  330 กรัม

เนยสดเค็ม                       80  กรัม

กลิ่นมะลิ                             2  ฝา

ภาพโดย : https://tuksirinyapat.wordpress.com

คําสําคัญ : ขนมเป๊ียะ

ที่มา : ตลาดไนทพลาซา

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-03-14

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=602&code_db=610008&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

http://www.otoptoday.com/wisdom/1652/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://tuksirinyapat.wordpress.com
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=602&code_db=610008&code_type=01

