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Lesson : Thick Soup 
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Thick Soup 2 01

 หนึ่งในซุปขนจากฝรั่งเศสที่มีสวนประกอบหลักเปนสัตวจำพวกกุงหร�อปู รสชาติที่เขมขน 

อันเปนเอกลักษณนั้นมาจากเปลือกกระดองของกุงและปู ซุปบิสกแบบดั้งเดิมนั้นขนดวยสวนประกอบ 

ของขาวสวย แตในปจจ�บัน ก็มีการใชรูส (Roux) ไมวาจะเปนรูสรอน (Roux) หร�อรูสเย็น 

(Beurre manié) เพื่อชวยใหเนื้อสัมผัสของซุปขนข�้น

ซุปขน

ซุปบิสก

•  ขาวสวย   100 กรัม

•  น้ำสตอกปลา  1 ลิตร

•  แครรอต (หั่นเตา)  100 กรัม

•  เซเลอร� (หั่นเตา)  100 กรัม

•  หอมใหญ (หั่นเตา) 100 กรัม

•  เนย    50 กรัม

•  กุง หร�อ ปู *  600 กรัม

•  เกลือ   ปรุงรส

•  พร�กไทย   ปรุงรส

•  บรั่นดี   3 ชอนโตะ

•  ไวนขาว   ½  ถวย

•  มะเข�อเทศเขมขน   2 ชอนโตะ

   (tomato paste)

•  ชอเคร�่องหอม   1  ชอ

   (Bouquet Garni)** 

•  คร�ม   4 ชอนโตะ

•  คร�ม   แตงหนา 

•  ตนหอม   แตงหนา

•  ปาปร�กา   แตงหนา 

 สูตรซุปบิสก สำหรับ 4-5 ที่

 1.  เตร�ยม เคร�่องซ�ฟูดที่ตองการใช* เปนสวนประกอบหลัก

  •  ปู แกะกระดองออก ทำความสะอาด เอาเหง�อกออก หั่นปูเปนช�้นๆ เพื่อใหปรุงงาย 

  •  กุง ทำความสะอาดโดยแคะถุงข�้ที่หัว และดึงเสนดำที่หลังออก 

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

          หอในผาขาวบาง หร�อมัดรวมกันในใบกระเทียมตน (Leek) เพื่อชวยเพิ่มมิติใหกับรสชาติ

 ขั้นตอนการเตร�ยมสวนประกอบ
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 ที่รูจักและเปนที่คุนเคย เห็นจะเปนซุปชาวเดอร 

ที่มากับหอย (New England Clam Chowder) 

สวนประกอบอื่นๆ ที่นิยมใช ไดแก ปู ปลา รวมถึงขาวโพด 

แตดั้งเดิมนั้น จะใชแครกเกอรน้ำ (Water Crackers) 

ปนใหละเอียด เพื่อชวยใหซุปขน ในปจจ�บันเพื่อความสะดวก 

บางสูตรก็ใชแปงรูสในการทำใหขนข�้น หนึ่งในขอแตกตาง 

ของซุปชาวเดอรจากซุปขนชนิดอื่นๆ คือ ผักและเนื้อสัตว 

ในซุปจะถูกหั่นเปนช�้นเล็กๆ อยูในสวนประกอบของซุป

 สูตรนี้เปนการนำซุปชาวเดอรที่ใชไปปรุงตอตามแตชนิดเนื้อสัตวหร�อขาวโพดตามแตตองการ 

จ�ดเดนอยูที่เนื้อซุปสีขาวจากนมหร�อคร�ม ขนดวยแครกเกอรและมีสวนผสมของเนื้อมันฝรั่ง เบคอน

และหอมใหญ สูตรนี้พัฒนาและดัดแปลงมาจากสูตรของ Julia Child

 ซุปชาวเดอรนั้นเปนซุปที่มีจ�ดเดนที่แตกตางจากซุปขนชนิดอื่น คือ ผักและเนื้อสัตวในซุปจะถูก

หั่นเปนช�้นเล็กๆ อยูในสวนประกอบของซุป ซุปชาวเดอรนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ แตในบทเร�ยนนี้ 

เราจะมาเร�ยนรูเกี่ยวกับซุปชาวเดอร 2 ชนิดที่ไดรับความนิยม นั่นก็คือ ซุปชาวเดอรแบบนิวอิงแลนด 

(New England Chowder) และ ซุปชาวเดอรหอยแบบแมนฮัทตัน (Manhattan Clam Chowder)

 สูตรซุปชาวเดอรแบบนิวอิงแลนด (สำหรับปร�มาณ 2 ลิตร) 

Chowder

(New England Chowder)

ซุปชาวเดอร

ซุปชาวเดอรแบบนิวอิงแลนด

1.  ผัดหอมใหญ เซเลอร� และแครรอต กับเนย ดวยไฟกลางเปนเวลาประมาณ 15-20 นาที

2.  นำกุง หร�อปูที่เตร�ยมไวใสลงไป ผัดใหเปลือกมีสีแดงสม ปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย 

3.  ใสมะเข�อเทศเขมขนลงไปผัดประมาณ 1 นาที ตามดวยบรั่นดี เคี่ยวประมาณ 3-4 นาที 

4.  เติมไวนขาว และน้ำสตอกปลา ใสชอเคร�่องหอมลงไป พอเดือด ลดไฟ  เคี่ยวตอประมาณ 20 นาที

5.  นำกุง หร�อปูบางสวนออกมา แกะเนื้อแยกไวเพื่อเปนลูกซุปประมาณ ½ ถวย 

6.  ใสเปลือกกลับลงในหมอซุปพรอมกับขาวสวย นำชอเคร�่องหอมออก และใชที่ปนซุป (Soup Blender) 

    หร�อนำไปปนในเคร�่องปนน้ำ ปนใหละเอียดดี และกรองกลับใสหมอ เคี่ยวตอเปนเวลา 10 นาที   

    ปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย 

7.  อุนคร�มในหมออีกใบ เติมลงไป คนใหเขากันดี ใสเนื้อปู หร�อกุงที่แยกไวกลับลงไป แตงหนาดวยคร�ม 

    ตนหอม และปาปร�กา (ถาตองการ) พรอมเสิรฟ

ขั้นตอนการปรุง
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ใชน้ำสตอกปลา 1 ถวยตวง ตั้งไฟใหเดือดดี ใสหอยลายลงไป 

500 กรัม ปดฝาหมอหร�อกระทะ เปนเวลา 3-4 นาที 

กรองน้ำออกเพื่อเปนน้ำหอยลาย (Clam Juice) 

และแกะเนื้อหอยออกจากเปลือก (นิยมเสิรฟในถวยขนมปง)

 

•  เบคอน (สไลดหนา) 115  กรัม

•  เนย    1 ชอนโตะ

•  หอมใหญ    250 กรัม

•  ใบกระวาน   1 ใบ

•  แครกเกอรน้ำ   90 กรัม

   (Water Cracker)

•  น้ำสตอกปลา  1 ลิตร 

•  มันฝรั่ง   450 กรัม

•  นม    1 ถวย

•  คร�ม   1  ถวย

•  เกลือ   ปรุงรส

•  พร�กไทย   ปรุงรส

•  ตนหอม (ซอย)  แตงหนา

1.  ซอยหอมใหญบางๆ ปอกเปลือกและหั่นมันฝรั่งเปนเตาขนาด 1 เซนติเมตร

2.  หั่นเบคอนเปนสี่เหลี่ยมเตา

3.  นำแครกเกอรไปปนกับน้ำสตอกปลา

 ขั้นตอนการเตร�ยมสวนประกอบ

1.  ผัดเบคอนกับเนย ดวยไฟกลางเปนเวลาประมาณ 3 นาที ตักออกมาพักไว

2.  ใสหอมใหญลงไปผัดตอจนนุมดีเปนเวลาประมาณ 5 นาที

3.  นำมันฝรั่งไปผัดประมาณ 2 นาที

4.  ใสน้ำสตอกที่ปนกับแครกเกอรลงไปพรอมกับใบกระวาน เคี่ยวเปนเวลา 10 นาที

5.  ใสสวนประกอบของซุปที่ตองการ* 

    (หอยลายและน้ำหอยลาย / ปลาและน้ำตมปลา / ขาวโพดและคร�มขาวโพด)   

    และเบคอนที่พักไวกลับลงไป

6.  นำนมและคร�มไปตั้งไฟใหพอรอนดี ใสลงไปในซุป ปรุงรสดวยเกลือ และพร�กไทย

7.  แตงหนาดวยตนหอมซอย (ถาตองการ)

ขั้นตอนการปรุง

ว�ธ�การปรุงสวนประกอบหลักสำหรับซุปชาวเดอร

ซุปชาวเดอรหอยลาย (Clam Chowder)  
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หั่นเนื้อปลา 400 กรัม 

เปนช�้นขนาด 1 เซนติเมตร 

นำไปตมในน้ำสตอกปลา 1 ถวย

ใหสุกดีประมาณ 3 นาที

 นอกจากชาวเดอรแบบนิวอิงแลนดที่มีลักษณะ

ขาวขนและเปนที่รูจักกันดีแลว ยังมีอีกรูปแบบของ

ชาวเดอรที่มี สวนประกอบของมะเข�อเทศในซุป 

ซ�่งเร�ยกวา ซุปชาวเดอรแบบแมนฮัทตัน เปนซุปที่ 

ไดรับอิทธ�พลจากชาวโปรตุเกสที่อาศัยในอเมร�กา 

 

(Manhattan Clam Chowder)
ซุปชาวเดอรหอยลายแบบแมนฮัทตัน

ใชเมล็ดขาวโพดตมสุก 1½ ถวย 

และคร�มขาวโพด (Sweet Cream Corn) 1 ถวย

เกิดจากความรอนที่ใช ในการปรุงซุปและสวนประกอบในซุปที่มีความเปนกรด สามารถปองกันไดโดย

•  กอนใสนมหร�อคร�มลงไปในซุป ใหนำไปตั้งไฟใหพออุนดีกอน

•  ใสนมหร�อคร�มลงไปในซุปที่มีเนื้อสัมผัสขนในระดับที่ตองการแลว

•  หลังจากใสนมหร�อคร�มลงไปแลว ไมควรเรงไฟใหซุปเดือด หร�อเคี่ยวเปนเวลานาน 

•  ในกรณีที่ตองการนำซุปที่มีสวนประกอบคร�มหร�อนมกลับมาอุนใหรอนอีกครั้ง ไมควรให

   อุณหภูมิสูงเกิน 65 องศาเซลเซ�ยส

ปญหาของการจับตัวกันเปนกอนของคร�มหร�อนมในซุป (Curdling Problems)

ซุปชาวเดอรปลา (Fish Chowder) 

ซุปชาวเดอรขาวโพด (Corn Chowder)
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1.  หั่นเบคอนเปนสี่เหลี่ยมเตา

2.  หั่นมันฝรั่ง หอมใหญ เซเลอร� และพร�กหวานเปนเตาสี่เหลี่ยม 

3.  ใชน้ำสตอกปลา ตั้งไฟใหเดือดดี ใสหอยลายลงไป ปดฝาหมอหร�อกระทะ เปนเวลา 3-4 นาที 

    กรองน้ำออกเพื่อเปนน้ำหอยลาย (Clam Juice) และแกะเนื้อหอยออกจากเปลือก

 ขั้นตอนการเตร�ยมสวนประกอบ

•   เบคอน (สไลดหนา) 160 กรัม

•   เนย   1 ชอนโตะ

•   หอมใหญ   200 กรัม 

•   พร�กหวานเข�ยว  50 กรัม

•   เซเลอร�    50 กรัม

•   มันฝรั่ง    400 กรัม

•   น้ำสตอกปลา  2 ถวย  

•   มะเข�อเทศสับละเอียด(กระปอง) 2 ถวย

•   หอยลาย     500 กรัม

•   ใบกระวาน    2 ใบ

•   ใบไทม    1 ชอนชา

•   อิตาเลี่ยนพารสลีย (สับ) 2 ชอนโตะ

•   เกลือ    ปรุงรส

•   พร�กไทย    ปรุงรส

สูตรซุปชาวเดอรหอยลายแบบแมนฮัทตัน สำหรับ 4-5 ที่  

1.  ผัดเบคอนกับเนย ดวยไฟกลางเปนเวลาประมาณ 3 นาที ตักออกมาพักไว

2.  นำหอมใหญ เซเลอร� และพร�กหวานลงไปผัดตอ ประมาณ 5 นาที ปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย

3.  นำมันฝรั่งลงไปผัด ประมาณ 2 นาที

4.  ใสมะเข�อเทศสับละเอียด เบคอนที่พักไว ใบกระวาน และใบไทม ลงไปผัดสักครู

5.  เติมน้ำสตอก ตมจนเดือดจากนั้นลดไฟลง เคี่ยวตอเปนเวลา 20 นาที

6.  ใสเนื้อหอยลายกลับลงไป ปรุงรสดวยเกลือ และพร�กไทย ใสพารสลีย พรอมเสิรฟ

ขั้นตอนการปรุง

บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 
ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 
บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION


