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Lesson : Thick Soup 

Thick Soup 01

 ซุป อาหารที่มีลักษณะเหลว นิยมรับประทานรอน 

(มีบางรูปแบบที่รับประทานเย็น) เกิดจากการปรุง

สวนประกอบที่หลากหลาย เชน เนื้อสัตว กระดูกสัตว

ผัก น้ำ น้ำสตอก หร�อของเหลวอื่นๆ โดยหลักๆ 

ซุปแบงตามลักษณะความเขมขนออกเปน 2 ชนิด คือ 

ซุปใส (Clear Soup) และ ซุปขน (Thick Soup) 

 

 ในบทเร�ยนนี้ เราจะทำความรูจัก ซุปขน ในรูปแบบ 

ที่แตกตางดวยเทคนิคว�ธ�การทำและสวนประกอบ 

 

ซุปเนื้อคร�มที่ขนดวยสวนประกอบ ซอสแปงรูส (Roux-based Sauce) อันไดแก ซอสเบชาแมล 

(Béchamel) หร�อซอสเวอลูเต (Velouté) บอยครั้งที่มีการใสคร�มเพิ่ม

ซุปที่เนื้อสัมผัสมีลักษณะขนและหนา แบงออกไดเปน 4 ประเภทหลัก

 
ซุปคร�ม (Cream Soup) 

ซุปขน

(Thick Soups)ซุปขน

1

ซุปเนื้อขนจากการปนบดสวนประกอบ ผักที่นิยมใชในซุปประเภทนี้ ไดแก มันฝรั่ง ฟกทอง 

แครรอต เปนตน

ซุปผักบด (Purée Soup) 2

ซุปที่มีสวนประกอบของสัตวจำพวกกุงและปู เนื้อสัมผัสหนาดวยสวนประกอบของขาว 

หร�อแปงรูส (Roux)

ซุปบิสก (Bisque) 3

แบบดั้งเดิมนั้นเปนซุปที่มีสวนประกอบของกุง หอย ปู หร�อปลา ขนดวยเกล็ดขนมปง หร�อ 

แครกเกอรที่ไมมีสวนประกอบของไขมัน (Water Crackers) แตในปจจ�บัน ซุปจะถูกทำใหขน 

ไดดวยแปงรูส (Roux) ในนิวซ�แลนด จะหมายรวมถึง ซุปคร�มเนื้อหนาที่มีสวนประกอบช�้นเล็กๆ 

อยูในเนื้อซุปดวย เชน มันฝรั่ง ขาวโพด แครรอต และเซเลอร� เปนตน

 

ซุปชาวเดอร (Chowder) 4



Cream Soup
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 ซุปประเภทนี้ เหมาะกับผักที่มีไฟเบอรสูงและมีลักษณะที่เปนแปงต่ำ  (ตัวอยางเชน บร็อกโคลี 

เห็ด ผักโขม หนอไมฝรั่ง หร�อกะหล่ำดอก) จ�งตองอาศัยความขนจากสวนผสมของแปงและไขมัน 

โดยทั่วไปจะไดแก แปงสาลีอเนกประสงค และเนย ซ�่งเมื่อมารวมกันเราจะเร�ยกวา รูส (Roux) 

หลักๆ ซุปคร�มมีสองประเภท แตกตางกันที่สวนประกอบของเหลวที่ใช อันไดแก 

ซุปคร�มที่มีสวนประกอบหลักเปนซอสเวอลูเต

(Velouté Sauce Based Soup) 

ซ�่งไดแก ซอสที่มีน้ำสตอกเปนสวนประกอบหลัก ถูกทำให 

ขนข�้นดวยแปงรูส (แปงสาลี และเนย) ซุปที่ไดจะมีรสเขมขน 

และมีมิติมากกวา ระดับความเขมขนของรสชาติข�้นอยูกับ 

ประเภทของน้ำสตอกที่ใช (น้ำสตอกผักจะมีรสชาติ 

ออนกวาน้ำสตอกไก) 

ซุปคร�มที่มีสวนประกอบหลักเปนซอสเบชาแมล 

(Béchamel Sauce Based Soup)  

ซ�่งไดแก ซอสที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก ถูกทำใหขนข�้น 

ดวยแปงรูส (แปงสาลี และเนย) ซุปที่ไดจะมีรสนุมละมุน 

จากสวนประกอบของนม จะไดรสชาติของผักที่โดดเดน

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

ซุปคร�ม

Recipes

•  หอมใหญ   100  กรัม

•  เซเลอร�   50  กรัม

•  ผักที่ตองการใช*  250  กรัม

•  เนย    50  กรัม

•  แปงสาลีอเนกประสงค 50  กรัม

•  น้ำสตอก หร�อนม  1 ลิตร

•  ชอเคร�่องหอม   1  ชอ 

    (Bouquet Garni)**     (สำหรับกรณีที่ใชนม)

•  เกลือ   ปรุงรส

•  พร�กไทย   ปรุงรส

•  คร�ม   แตงหนา 

•  น้ำมันมะกอก  แตงหนา 

 สูตรซุปคร�ม สำหรับ 4-5 ที่
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1.  หั่นหอมใหญเปนลักษณะเตาเล็ก และซอยเซเลอร�บางๆ

2.  เตร�ยม ผักที่ตองการใช* เปนสวนประกอบหลัก

 •  บร็อกโคลี และกะหล่ำดอก ใหหั่นสวนดอกออกเปนดอกเล็กๆ

 •  หนอไมฝรั่ง ใหใชที่ปอกผักลอกผิวแข็งๆ ที่อยูบร�เวณโคนตน และซอยบางๆ

 •  เห็ด ใหซอยบางๆ

 •  ผักโขม ใหนำไปลวกเร็วๆ ในน้ำรอน แลวแชน้ำเย็นกอนที่จะนำมาใช จะทำใหสีของผักไมคล้ำ 

           และไดซุปที่มีสีสวย

3.  เตร�ยมชอเคร�่องหอม (Bouquet Garni)**  ซ�่งไดแก กานพารสลีย ใบไทม และใบกระวาน 

    หอในผาขาวบาง หร�อมัดรวมกันในใบกระเทียมตน (Leek) สำหรับชอเคร�่องหอมนั้น เราจะใชสำหรับ 

    ซุปคร�มที่มีสวนประกอบหลักเปนซอสเบชาแมล เพื่อชวยเพิ่มมิติใหกับรสชาติ

1.  ละลายเนยในหมอ ใสหอมใหญและเซเลอร�ลงไปผัด หร�อใชตะกรอมือคน ดวยไฟต่ำถึงกลาง  

    จนหอมมีลักษณะใส ประมาณ 5 นาที ใสแปงสาลีลงไป ผัดหร�อคนตออีก 1 นาที 

    (ระวังอยาใหแปงเปลี่ยนสี) 

2.  ใสนม หร�อน้ำสตอกลงไป ใชตะกรอมือคนใหละลายดี พอเดือด ใหใสชอเคร�่องหอม (ในกรณีที่ใชนม) 

    ลดไฟลงต่ำ เคี่ยวซอสใหมีเนื้อสัมผัสที่ขนประมาณคร�ม ประมาณ 10 นาที 

3.  ใสผักที่เตร�ยมไวลงไป ตมตอดวยไฟต่ำจนผักนุมดี ประมาณ 10-20 นาที แลวแตชนิดของผัก 

    ปรุงรสดวยเกลือ และพร�กไทย

4.  นำชอเคร�่องหอมออก แลวนำไปปนในเคร�่องปน หร�อใชที่ปนซุป (Soup Blender) ใหเนียนดี 

    ประมาณ 1-2 นาที แลวกรองอีกครั้ง

5.  นำซุปกลับไปตั้งไฟออน ปรุงรสดวยเกลือ และพร�กไทยอีกครั้ง (ถาตองการ) ตักเสิรฟ 

    โรยหนาดวยคร�ม น้ำมันมะกอก หร�อสมุนไพร (ถาตองการ)

•  ในกรณีของการทำซุปเห็ด จะใสเห็ดพรอมกับหอมและเซเลอร� เนื่องจากเห็ดเปนผักที่มีน้ำมาก

   และจะรสดีมากข�้นเมื่อนำไปผัดกอนที่จะใสน้ำสตอกหร�อนม

•  ซุปคร�มมีรสชาติและสีที่ดีที่สุดเมื่อเสิรฟเพื่อรับประทานทันที ขั้นตอนการปรุงที่ 1 และ 2   

   สามารถเตร�ยมลวงหนาได 1 วัน โดยพักใหเย็นลงกอนที่จัดเก็บรักษาในตูเย็น

 ขั้นตอนการเตร�ยมสวนประกอบ

ขั้นตอนการปรุง

กานพารสลีย ใบไทม ใบกระวาน 

หมายเหตุ
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 ซุปประเภทนี้ เหมาะกับผักที่มีแปงสูง (Starchy) 

เชน มันฝรั่ง มันเทศ ฟกทอง ถั่วลันเตา และแครรอต 

เปนตน สวนประกอบของเหลวที่ใชจะเปน น้ำสตอก 

ที่มีสีออน เชน สตอกไก สตอกผัก หร�อสตอกปลา 

ในขั้นตอนสุดทาย สามารถตกแตงดวยน้ำมันมะกอก 

หร�อคร�มได

•  เนย    25  กรัม

•  หอมใหญ   100 กรัม

•  ผักที่ตองการใช*  400 กรัม

•  น้ำสตอก   1  ลิตร

•  เกลือ   ปรุงรส

•  พร�กไทย   ปรุงรส

•  คร�ม   แตงหนา 

•  น้ำมันมะกอก  แตงหนา 

•  สมุนไพร    แตงหนา 

 สูตรซุปผักบด สำหรับ 4-5 ที่

 ซอยหอมใหญบางๆ ปอกเปลือกและหั่นผักที่ตองการใช* (เชน มันฝรั่ง มันเทศ ฟกทอง 

ถั่วลันเตา และแครรอต) เปนสี่เหลี่ยมเตาเล็ก

 ขั้นตอนการเตร�ยมสวนประกอบ

1.  ละลายเนยในหมอ ใสหอมใหญลงไปผัดประมาณ 5 นาที

2.  ใสผักที่ตองการใชลงไป ผัดตอดวยไฟต่ำอีกประมาณ 5 นาที

3.  ใสน้ำสตอกลงไป พอเดือด ลดไฟไมใหเดือดพลาน เคี่ยวจนผักนุมดี ประมาณ 15-20 นาที 

    ปรุงดวยเกลือ และพร�กไทย

4.  นำไปปนในเคร�่องปน หร�อใชที่ปนซุป (Soup Blender) ใหเนียนดี ประมาณ 1-2 นาที 

    จากนั้นกรองซุปลงในหมออีกใบหนึ่ง

5.  นำซุปกลับไปตั้งไฟออน ปรุงรสดวยเกลือ และพร�กไทยอีกครั้ง (ถาตองการ) 

    ตักเสิรฟ โรยหนาดวยคร�ม น้ำมันมะกอก หร�อสมุนไพร (ถาตองการ)

ขั้นตอนการปรุง

Purée Soupซุปผักบด 
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 เนื่องจากซุปมีสวนประกอบของน้ำสตอก และอาจจะมีสวนประกอบโปรตีนอื่นๆ อยูดวย 

จ�งตองมีการเก็บรักษาที่ถูกตอง

 •  ซุปรอนๆ ที่นำมาพักที่อุณหภูมิหอง ไมควรนำกลับไปแชเย็น และควรบร�โภคใน 2 ชั่วโมง

 •  อุณหภูมิที่เสิรฟควรสูงกวา 65 องศาเซลเซ�ยส (ในกรณีของซุปที่มีคร�มหร�อนม) และสูงกวา 

           75 องศาเซลเซ�ยส (ในกรณีของซุปที่ไมมีคร�ม)

 •  ถาตองการเก็บรักษาซุปในตูเย็น ควรทำใหซุปเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว โดยการนำหมอซุปวางใน 

           ชามน้ำเย็นจัด คนใหซุปเย็นลง แลวจัดเก็บในกลองหร�อภาชนะที่สะอาด ปดใหมิดช�ด 

           เข�ยนวันที่ปรุงอยางชัดเจน และแชเย็นทันที

          •  ซุปสามารถเก็บรักษาในตูเย็นได 1-3 วัน หร�อแชแข็งได 1 เดือน

 ในระหวางที่เคี่ยวซุป ความรอนที่สูงไปจะทำใหซุปปร�มาณนอยเกิน การชอนฟองบอยหร�อ 

มากเกิน ก็จะทำใหปร�มาณลดลงเชนกัน เนื้อสัมผัสของซุปที่ดี ตองสามารถตักร�นใสชามไดงาย 

ซุปไมควรขนหร�อหนาเหมือนโจก ถาซุปมีลักษณะที่หนาเกิน ใหเจ�อจางดวยน้ำสะอาด ไมควรใชน้ำสตอก 

เพราะจะทำใหรสเขมขนเกินไป

 นอกจากการรับประทานซุปคูกับสมุนไพรหร�อน้ำมันมะกอกแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมรับประทาน 

คูกับซุป นั่นก็คือ ครูตองส (Croutons) 

ครูตองสหร�อที่เร�ยกกันติดปากวา ขนมปงกรอบ สามารถ 

พบเห็นไดในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก แตจร�งๆ แลว 

ครูตองส สามารถอยูไดในหลายขนาดและหลายลักษณะ 

คำวา “ครูตองส” มีรากศัพทมาจากภาษาฝรั่งเศสที่มี

ความหมายวา เปลือก (Crust/Shell) นิยมใชรับประทาน

คูกับสลัดโดยเฉพาะซ�ซารสลัด หร�อรับประทานคูกับซุป 

เพื่อเพิ่มมิติของเนื้อสัมผัสใหกับอาหาร

1. ตัดขอบขนมปงทิ้งและหั่นขนมปงเปนเตาขนาด 1 เซนติเมตร

2. อุนเนย และน้ำมันมะกอกในกระทะ บดกระเทียมลงไปผัด 

   ใหพอหอม

3. จากนั้นนำขนมปงลงไปผัดประมาณ 4-6 นาที จนขนมปง   

   มีสีเหลืองทองและกรอบ 

4. นำขนมปงออกจากความรอน โรยเกลือและพักใหเย็นลง  

   สามารถเก็บในกลองสุญญากาศไดประมาณ 3-4 วัน

การเก็บรักษา (Storage and Food Safety)

Croutonsครูตองส

 ปร�มาณของซุปที่ได (Soup Yield)

•  ขนมปง  (หั่นเตา)   4 ถวย
•  เนย     30 กรัม
•  น้ำมันมะกอก   2 ชอนโตะ
•  กระเทียม    1 กลีบ
•  เกลือ    ปรุงรส

ว�ธ�ทำ


