แหลงเรียนรู การทําเตาเจี้ยวและขาวเกรียบ
เจาของแหลงเรียนรู
สถานที่ตั้งแหลงเรียนรู

นางดวงจันทร สุภาเสน
- องคความรู รวมถึงสาระและจุดเดนของแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรู การทําเตาเจีย้ วและขาวเกรียบ ตั้งอยู ณ. เลขที่ 193 หมูที่ 7 ตําบลวังพราว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โทรศัพท 054-349071 เปนแหลงเรียนรูในตําบลวังพราวและเปน
สินคา OTOP ของตําบลวังพราวไดเปนที่ยอมรับโดยมีสหกรณการเกษตรจังหวัดลําปางเปนผูให
ความสนับสนุนและรับรองมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ นางดวง จันทรสุภาเสน
ไดรับการสนับสนุนจากศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ

การทําเตาเจีย้ ว
วัตถุดิบสําหรับทําเตาเจี้ยว
วัตถุดิบสําหรับทําเตาเจี้ยวใหไดจํานวนเตาเจี้ยวประมาณ 55 กิโลกรัม มีดังนี้
ถั่วเหลือง (คัดแลว) 15 กิโลกรัม
แปงสาลีหรือแปงขาวเจา 8 กิโลกรัม
เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม
น้ําสะอาด 40 กิโลกรัม
เชื้อราทําหัวเชือ้ 2-3 ขวดแบน

วิธีทําเตาเจี้ยว
นําถั่วเหลืองไปแชน้ําเปนเวลา 10-15 ชั่วโมง หรือแชน้ํารอน 2-3 ชั่วโมง ควรใชน้ําปริมาณมาก
และควรเปลี่ยนน้ํา 1-2 ครั้งระหวางการแช โดยเฉพาะเมื่ออากาศรอนจัด เพราะอาจเกิดการหมัก
ขณะแชถั่วเหลืองทําใหมีรสเปรี้ยว และมีกลิ่นเหม็น ควรแชจนถั่วเหลืองพองตัวเต็มที่
นึ่งถั่วเหลืองโดยใชหมอนึ่งความดัน 15 ปอนด/ตารางนิว้ เปนเวลา 20-25 นาที หรือตมถั่วทั้งเมล็ด
จะใชเวลาตม 3-4 ชั่วโมง สวนถั่วที่โมผาซีกแลว ใชเวลาตมเพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอ
ถั่วที่สุกนิ่มไดที่ ทดสอบไดโดยการใชหวั แมมือและนิว้ ชีบ้ ี้ ถาเนื้อถั่วเหลืองถูกบี้แบนโดยงายแต
เปลือกยังดีอยู แสดงวาใชได แตถาบี้แลวเนือ้ ถั่วแตกและออกมา แสดงนึ่งไมพอ และอยาตมหรือนึ่ง
ถั่วจนเละ
วัตถุประสงคในการนึ่งก็เพื่อทําใหถั่วเหลืองนิ่ม ทําใหคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเหมาะกับการ
เจริญของเชื้อรา เพื่อผลิตเอนไซมตาง ๆ ไดงายขึ้น
นําถั่วเหลืองทีน่ ึ่งแลวมาสะเด็ดน้ํา และผึ่งใหเย็น
นําแปงสาลีไปคั่วดวยไฟออน ๆ จนเปนสีน้ําตาลออน การคั่วแปงสาลีจะชวยปรับความชื้นในถั่ว
เหลืองไมใหสงู มากเกินไป ซึ่งจะทําใหไมมีเชื้อจุลินทรียอ ื่นปนเปอนในชวงการหมักโคจิ ชวย
ทําลายจุลินทรียที่ติดอยูทแี่ ปงสาลี และยังทําใหเตาเจี้ยวมีกลิ่นหอมและมีสีที่เหมาะ แลวนําเอาเชื้อรา
คลุกกับแปงสาลีใหเขากัน เอาไปคลุกคลากับถั่วเหลืองใหทั่วกันดี จนแปงสาลีทั้งหมดเกาะกับเมล็ด
ถั่วเหลืองแลวจึงนําไปใสในกระดง เกลี่ยใหกระจายทัว่ กระดง หนาประมาณ 1 นิ้ว แลวคลุมดวยผา
ขาวบางอีกทีหนึ่ง
ขอควรระวัง อยาคลุกเชื้อรากับแปงสาลีขณะที่แปงสาลียังรอนอยู
บมไวที่อุณหภูมิหอง 25-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 3-4 วัน ในระยะแรกเชื้อราจะสรางเสนใยสี
ขาวยัดเมล็ดถั่วเหลืองติดกัน และเริ่มมีสปอรสีเหลืองออนจนถึงสีเขียวออน ๆ เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ ไมควรบมทิ้งไวจนสปอรเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม
ระหวางการบมจะมีความรอนเกิดขึน้ มาก จึงควรกลับถั่วในวันที่ 2 เพื่อชวยระบายความรอน
มิฉะนั้นการเจริญของราอาจหยุดลง และเกิดการเนาเสียจากเชื้อแบคทีเรียได ขั้นตอนนีข้ องกรรมวิธี
การผลิตเตาเจีย้ วก็มีชื่อเรียกวา ขั้นโมจิ
นําโมจิที่ไดใสลงในขวด ไห โอง หรือบอหมัก โดยตมน้ําละลายเกลือความเขมขน 16-22 % และทิ้ง
ไวใหเย็น ใสนา้ํ เกลือพอทวมโคจิในอัตราสวนน้ําเกลือ 2 สวน ตอโคจิ 1 สวน การหมักนาน 3-4
เดือน สวนผสมระหวางโคจิและน้ําเกลือ เรียกวา โมโรมิ สิ่งสําคัญที่ตองไมลืมปฏิบัติในระหวาง
เดือนแรกของการหมัก คือ ตองทําการคนสวนผสมวันละครั้งทุกวัน การกวนหรือการคนจะมีผลตอ
การหมัก คือ ถาหากกวนไมตรงเวลา ปลอยทิ้งไวหลาย ๆ สัปดาห จะทําใหผิวหนาเปนฝาสีขาว ซึ่ง
จะทําใหเกิดกลิ่นที่ผิดปกติกลิ่นหอมของเตาเจี้ยวจะหายไป แตถาหากกวนมากเกินไปจะทําใหเกิด
ลักษณะเหนียวหนืดซึ่งเปนผลเสีย

คัดเมล็ดถั่วหลังจากแชน้ําได 1 คืน

ตมน้ําเกลือบรรจุโอง

บรรจุขวด

นึ่งกับหมอนึ่งความดัน

ใสโองหมักไว 3 เดือน

ชินฝาขวด

ผสมแปงกับเชื้อราเขียว

ใสกระดงแชไว 3 คืนใหเชื้อราแพรกระจาย

หมั่นกวนทุกวัน

ลางและตมบรรจุขวด

ผสมแปงกับเชื้อราเขียว

ผลิตภัณฑพรอมจําหนาย

- การไดรับการยอมรับ
สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง และศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ และกลุม
บุคคลที่มีความสนใจเชนกลุมแมบานมาฝกปฏิบัติเพื่อเปนอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพของ
ตนและกลุมนักเรียนนักศึกษามาขอคําแนะนําในการผลิต ไดรับประกาศนียบัตร ผลิตภัณฑ
OTOPระดับ 2 ดาว หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ OTOP และการสนับสนุน
จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมในการออกแบบและมอบถุงใสผลิตภัณฑและปายติด
ผลิตภัณฑ เพือ่ ใชในการบรรจุผลิตภัณฑจาํ หนายใหลูกคา
- สอดคลองตามภาระกิจของ กศน.
พัฒนาอาชีพสูส ังคม

- การบริหารจัดการที่เอื้อตอการเรียนรู
การบริการตอผูมารับบริการดวยความเต็มใจ มีมิตรไมตรี เปนกันเอง ใหความรูและ
คําแนะนําที่ดี โดยเฉพาะผูมารับซื้อไปใชเอง ขายทั้งปลีก/สง ในราคามาตรฐาน
แหลงเรียนรูแหลงนี้ไดมีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรวังพราวพัฒนา ดังตอไปนี้
1.นางดวง
จันทรสุภาเสน
ประธาน
2.นางบุญนาถ มะอิน
รองประธาน
3.นางสําเนียง วงษสวาท
เหรัญญิก
4.นางชนิศา จันทรสุภาเสน
เลขานุการ
5.นางทองยอย แกวนารี
กรรมการ
6.นางทองใบ อุทาหรณ
กรรมการ
7.ทางทอง
กาวิตู
กรรมการ
8.นางเปง
วงศสุภา
กรรมการ
9.นางประนอม วงศเปง
กรรมการ
10.นางปุบผา หอระดี
กรรมการ
- การเผยแพร/ ประชาสัมพันธ
โดยวิธีการติดปายนิเทศ จากการบอกเลาของชาวบานซึ่งชาวบานตําบลวังพราวไดรูจักแหลง
เรียนรูนี้เปนอยางดี
- การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
นางดวง จันทรสุภาเสน ไดเริ่มทําและทดลองทําเตาเจี้ยวและขาวเกรียบมาประมาณ 10 กวา
ปมาแลวไดทาํ โดยการลองผิด ลองถูก และไดเขารับการอบรมจากสถานที่ตาง โดยตนเองคอย
แสวงหาความรูอยูตลอดจนไดขาวเกรียบและเตาเจีย้ วที่มคี ุณภาพดีเปนที่ยอมรับของชุมชนจนถึงทุก
วันนี้
- กิจกรรมและกระบวนกาที่เอื้อตอการเรียนรู
ไดมีการจัดกิจกรรมโดยเปนผูใหความรูในการทําเตาเจีย้ วและขาวเกรียบของกลุมนักศึกษา
ที่มาศึกษาดูงานเปนครั้งคราว และไดจดั ทําการสอนทําเตาเจี้ยวและขาวเกรียบใหกับนักศึกษา กศน.
ผูมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ
ในบางโอกาสไดมีกลุมนักศึกษา
บุคคลที่สนใจไดเขามาติดตอประสานงานใหเปน
ผูเชี่ยวชาญในการทําเตาเจีย้ วและขาวเกรียบ
ผลที่เกิดขึ้น
ผูมารับบริการสามารถนําไปประกอบอาชีพของตนเองได เกิดความพึงพอใจในการศึกษาดู
งานของนักศึกษา

