
 
 

แหลงเรียนรู การทาํเตาเจี้ยวและขาวเกรยีบ 
เจาของแหลงเรียนรู  

 
 
 
 
 
 
 
 

นางดวงจันทร  สุภาเสน   
 

-   องคความรู รวมถึงสาระและจุดเดนของแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรู การทําเตาเจีย้วและขาวเกรียบ ตั้งอยู  ณ. เลขที่   193  หมูที่ 7 ตําบลวังพราว  

อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  โทรศัพท    054-349071  เปนแหลงเรียนรูในตําบลวังพราวและเปน
สินคา OTOP ของตําบลวังพราวไดเปนที่ยอมรับโดยมีสหกรณการเกษตรจังหวดัลําปางเปนผูให
ความสนับสนนุและรับรองมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  นางดวง  จันทรสุภาเสน  
ไดรับการสนบัสนุนจากศนูยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ 

 
 
 
 
 

การทําเตาเจีย้ว 
วัตถุดิบสําหรบัทําเตาเจี้ยว 
วัตถุดิบสําหรับทําเตาเจี้ยวใหไดจํานวนเตาเจี้ยวประมาณ 55 กิโลกรัม มีดังนี ้
ถ่ัวเหลือง (คัดแลว) 15 กิโลกรัม 
แปงสาลีหรือแปงขาวเจา 8 กิโลกรัม 
เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม 
น้ําสะอาด 40 กิโลกรัม 
เชื้อราทําหัวเชือ้ 2-3 ขวดแบน 

สถานที่ต้ังแหลงเรียนรู



วิธีทําเตาเจี้ยว  
 นําถ่ัวเหลืองไปแชน้ําเปนเวลา 10-15 ช่ัวโมง หรือแชน้ํารอน 2-3 ช่ัวโมง ควรใชน้ําปริมาณมาก 
และควรเปลี่ยนน้ํา 1-2 คร้ังระหวางการแช โดยเฉพาะเมื่ออากาศรอนจัด เพราะอาจเกิดการหมัก
ขณะแชถ่ัวเหลืองทําใหมีรสเปรี้ยว และมีกล่ินเหม็น ควรแชจนถั่วเหลืองพองตัวเต็มที ่
นึ่งถ่ัวเหลืองโดยใชหมอนึ่งความดัน 15 ปอนด/ตารางนิว้ เปนเวลา 20-25 นาท ีหรือตมถ่ัวทั้งเมล็ด 
จะใชเวลาตม 3-4 ช่ัวโมง สวนถ่ัวที่โมผาซีกแลว ใชเวลาตมเพียง 1-2 ช่ัวโมงก็เพยีงพอ  
ถ่ัวที่สุกนิ่มไดที่ ทดสอบไดโดยการใชหวัแมมือและนิว้ช้ีบี้ ถาเนื้อถ่ัวเหลืองถูกบี้แบนโดยงายแต
เปลือกยังดีอยู แสดงวาใชได แตถาบี้แลวเนือ้ถ่ัวแตกและออกมา แสดงนึ่งไมพอ และอยาตมหรือนึ่ง
ถ่ัวจนเละ 
วัตถุประสงคในการนึ่งกเ็พื่อทําใหถ่ัวเหลืองนิ่ม ทําใหคณุสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเหมาะกับการ
เจริญของเชื้อรา เพื่อผลิตเอนไซมตาง ๆ ไดงายขึ้น 
นําถ่ัวเหลืองทีน่ึ่งแลวมาสะเด็ดน้ํา และผ่ึงใหเย็น 
นําแปงสาลีไปคั่วดวยไฟออน ๆ จนเปนสนี้ําตาลออน การคั่วแปงสาลีจะชวยปรับความชื้นในถั่ว
เหลืองไมใหสูงมากเกินไป ซ่ึงจะทําใหไมมีเชื้อจุลินทรียอ่ืนปนเปอนในชวงการหมกัโคจิ ชวย
ทําลายจุลินทรียที่ติดอยูทีแ่ปงสาลี และยังทาํใหเตาเจี้ยวมกีล่ินหอมและมีสีที่เหมาะ แลวนําเอาเชื้อรา
คลุกกับแปงสาลีใหเขากัน เอาไปคลุกคลากับถ่ัวเหลืองใหทั่วกนัด ีจนแปงสาลีทั้งหมดเกาะกับเมล็ด
ถ่ัวเหลืองแลวจึงนําไปใสในกระดง เกลี่ยใหกระจายทัว่กระดง หนาประมาณ 1 นิ้ว แลวคลุมดวยผา
ขาวบางอีกทีหนึ่ง 
ขอควรระวัง อยาคลุกเชื้อรากบัแปงสาลีขณะที่แปงสาลียังรอนอยู 
บมไวที่อุณหภมูิหอง 25-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 3-4 วัน ในระยะแรกเชื้อราจะสรางเสนใยสี
ขาวยัดเมล็ดถ่ัวเหลืองติดกัน และเริ่มมีสปอรสีเหลืองออนจนถึงสีเขียวออน ๆ เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ ไมควรบมทิ้งไวจนสปอรเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม 
ระหวางการบมจะมีความรอนเกิดขึน้มาก จึงควรกลับถ่ัวในวนัที่ 2 เพื่อชวยระบายความรอน 
มิฉะนั้นการเจริญของราอาจหยุดลง และเกดิการเนาเสยีจากเชื้อแบคทีเรียได ขั้นตอนนีข้องกรรมวิธี
การผลิตเตาเจีย้วก็มีช่ือเรียกวา ขั้นโมจ ิ
นําโมจิที่ไดใสลงในขวด ไห โอง หรือบอหมัก โดยตมน้ําละลายเกลือความเขมขน 16-22 % และทิ้ง
ไวใหเย็น ใสน้าํเกลือพอทวมโคจิในอัตราสวนน้ําเกลือ 2 สวน ตอโคจิ 1 สวน การหมกันาน 3-4 
เดือน สวนผสมระหวางโคจแิละน้ําเกลือ เรียกวา โมโรม ิส่ิงสําคัญที่ตองไมลืมปฏิบัติในระหวาง
เดือนแรกของการหมัก คือ ตองทําการคนสวนผสมวันละครั้งทุกวัน การกวนหรือการคนจะมีผลตอ
การหมัก คือ ถาหากกวนไมตรงเวลา ปลอยทิ้งไวหลาย ๆ สัปดาห จะทําใหผิวหนาเปนฝาสีขาว ซ่ึง
จะทําใหเกดิกลิ่นที่ผิดปกติกล่ินหอมของเตาเจี้ยวจะหายไป แตถาหากกวนมากเกินไปจะทําใหเกดิ
ลักษณะเหนียวหนดืซึ่งเปนผลเสีย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
-      การไดรับการยอมรับ 

สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง และศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ และกลุม
บุคคลที่มีความสนใจเชนกลุมแมบานมาฝกปฏิบัติเพื่อเปนอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพของ
ตนและกลุมนกัเรียนนักศึกษามาขอคําแนะนําในการผลิต ไดรับประกาศนยีบัตร ผลิตภัณฑ 
OTOPระดับ 2 ดาว   หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน   ผลิตภัณฑ OTOP    และการสนับสนุน
จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมในการออกแบบและมอบถุงใสผลิตภัณฑและปายติด
ผลิตภัณฑ เพือ่ใชในการบรรจุผลิตภัณฑจาํหนายใหลูกคา 
 
-     สอดคลองตามภาระกิจของ กศน.   
พัฒนาอาชีพสูสังคม 
 
 
 

ใสกระดงแชไว 3 คืนใหเชื้อราแพรกระจาย

ใสโองหมักไว  3  เดือน

ผลิตภัณฑพรอมจําหนาย

คัดเมล็ดถั่วหลังจากแชน้ําได  1  คืน 

ตมน้ําเกลือบรรจุโอง หม่ันกวนทุกวัน

บรรจุขวด บรรจุขวด ชินฝาขวด ผสมแปงกับเชื้อราเขียว

ลางและตมบรรจุขวด

นึ่งกับหมอนึ่งความดัน ผสมแปงกับเชื้อราเขียว



-     การบริหารจัดการที่เอ้ือตอการเรียนรู 
การบริการตอผูมารับบริการดวยความเต็มใจ มีมิตรไมตรี เปนกนัเอง ใหความรูและ

คําแนะนําที่ดี  โดยเฉพาะผูมารับซื้อไปใชเอง  ขายทั้งปลีก/สง  ในราคามาตรฐาน 
แหลงเรียนรูแหลงนี้ไดมีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรวังพราวพัฒนา  ดังตอไปนี ้
1.นางดวง    จันทรสุภาเสน  ประธาน 
2.นางบุญนาถ    มะอิน   รองประธาน 
3.นางสําเนียง วงษสวาท  เหรัญญิก 
4.นางชนิศา จันทรสุภาเสน  เลขานุการ 
5.นางทองยอย แกวนาร ี  กรรมการ 
6.นางทองใบ อุทาหรณ  กรรมการ 
7.ทางทอง กาวิต ู   กรรมการ 
8.นางเปง วงศสุภา   กรรมการ 
9.นางประนอม วงศเปง   กรรมการ 
10.นางปุบผา    หอระด ี   กรรมการ 

-   การเผยแพร/ ประชาสัมพันธ 
โดยวิธีการตดิปายนิเทศ  จากการบอกเลาของชาวบานซึ่งชาวบานตําบลวังพราวไดรูจักแหลง

เรียนรูนี้เปนอยางด ี
-    การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

นางดวง   จันทรสุภาเสน   ไดเร่ิมทําและทดลองทําเตาเจี้ยวและขาวเกรียบมาประมาณ  10 กวา
ปมาแลวไดทาํโดยการลองผิด ลองถูก  และไดเขารับการอบรมจากสถานที่ตาง  โดยตนเองคอย
แสวงหาความรูอยูตลอดจนไดขาวเกรยีบและเตาเจีย้วที่มคีุณภาพดีเปนที่ยอมรับของชุมชนจนถึงทกุ
วันนี ้
-    กิจกรรมและกระบวนกาที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ไดมีการจดักิจกรรมโดยเปนผูใหความรูในการทําเตาเจีย้วและขาวเกรียบของกลุมนักศึกษา
ที่มาศึกษาดูงานเปนครั้งคราว  และไดจดัทาํการสอนทําเตาเจี้ยวและขาวเกรยีบใหกับนักศึกษา กศน.   
 
ผูมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ 
 ในบางโอกาสไดมีกลุมนกัศกึษา  บุคคลที่สนใจไดเขามาติดตอประสานงานใหเปน
ผูเชี่ยวชาญในการทําเตาเจีย้วและขาวเกรียบ 

ผลท่ีเกิดขึ้น 
ผูมารับบริการสามารถนําไปประกอบอาชพีของตนเองได  เกิดความพงึพอใจในการศึกษาดู

งานของนักศึกษา 


