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Lesson : Baked Custard

Baked Custard 01

 ไข น้ำตาลทราย นม คร�ม และวานิลลาเปนสวนประกอบที่มีอยูในหลากหลายวัฒนธรรมอาหาร 

ดวยรสที่มีความเปนสากลและราคาที่ไมสูง จ�งทำใหหลายๆ วัฒนธรรมอาหารมีของหวานที่มีสวนประกอบ 

เหลานี้ในรูปแบบของคัสตารด

 คัสตารดนั้นมีอยูมากมายหลายชนิด ในบทเร�ยนนี้ เราจะมาทำความรูจักกับของหวานประเภท 

คัสตารดที่ผานการอบซ�่งเปนที่นิยมถึง 2 รูปแบบหลักๆ อันไดแก Crème Brûlée (แครมบรูเล) และ 

Crème Caramel (แครมคาราเมล) รวมถึงของหวานประเภทคัสตารดอีก 2 ชนิดที่มีความคลายคลึงกัน 

แตมีว�ธ�การทำหร�อสวนประกอบที่แตกตาง 

ไข 

น้ำตาลทราย 

นม 

คร�ม 

วานิลลา

 เปนคัสตารดพุดดิ้งที่ประกอบไปดวยคัสตารดเนื้อคร�มขนๆ มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุมและชั้นของ 

น้ำตาลบางๆ ที่มีลักษณะกรอบอยูที่ผิวหนา

 จากการสันนิษฐานเขาใจวา Chef François Massialot อาจจะทราบวาในอังกฤษมีคัสตารดพุดดิ้งที่ 

เหมือนกับแครมบรูเล ซ�่งมีอยูในเมนูของทางสถาบันทร�นิตี (Trinity College) ของมหาว�ทยาลัยเคมบร�ดจ 

มาแลวเปนเวลากวา 60 ป กอนหนาที่ Chef François Massialot จะนำมาตีพิมพในหนังสือของตนและ 

บนแผนน้ำตาลกรอบหนาคัสตารดพุดดิ้งชนิดนี้ ยังถูกตราเคร�่องหมายของว�ทยาลัยดวยเหล็กรอน 

(Branding Iron) อีกดวย แตช�่อเร�ยกในชวงเวลาดังกลาวยังไมสามารถระบุชัดเจนได จนกระทั่งในป 1879 

คัสตารดพุดดิ้งตัวนี้ไดถูกตั้งช�่อวา “ทร�นิตีคร�ม (Trinity Cream)” หร�อ “เคมบร�ดจเบิรนคร�ม 

(Cambridge Burnt Cream)”  ไมวาแครมบรูเลจะมีที่มาจากอังกฤษหร�อฝรั่งเศส เราก็คงปฏิเสธไมไดวา 

ช�่อที่รูจักและคุนเคยสำหรับคนไทยมากกวาก็คือ “แครมบรูเล” นั่นเอง 

 ประวัติความเปนมาของแครมบรูเลนั้น ยังเปนที่ 

ถกเถียงกันอยู เพราะที่มาเกาแกที่ชัดเจนที่สุดที่กลาวถึงช�่อ 

แครมบรูเล (Crème Brûlée) ก็คือใน ตำราอาหารของเชฟ 

ชาวฝรั่งเศสช�่อ François Massialot ที่ตีพิมพในป 1691 

แตพอหนังสือถูกตีพิมพเปนครั้งที่สอง ช�่อของแครมบรูเล 

กลับถูกเปลี่ยนเปนแครมอองเกลส (Crème Anglaise) 

Crème Brûlée      แครมบรูเล
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 ปกติ แครมบรูเลจะจัดเสิรฟในถวยเซรามิกขนาดพอดีหนึ่งคนรับประทานที่เร�ยกวา รามิกิ้น 

(Ramekin) กอนที่จะรับประทาน จะโรยหนาคัสตารดดวยน้ำตาลทรายและทำใหละลายเคลือบหนาเปน 

แผนน้ำตาลบางกรอบโดยใช อุปกรณที่มีช�่อวา บิวเทนทอรช (Butane Torch) ซ�่งมีลักษณะคลายปนพนไฟ 

หร�อหากไมมีบิวเทนทอรช สามารถใชชอนทานขาวไปลนกับไฟใหรอน จากนั้นวางนาบลงบนผิวหนาของ 

น้ำตาลเพื่อใหน้ำตาลเกิดการ Caramelized

•  สวนประกอบหลักที่สำคัญของแครมบรูเล ไดแก คร�ม ไขแดง น้ำตาลทราย และวานิลลา รสชาติ 

   ที่โดดเดนของแครมบรูเลจ�งมาจากคุณภาพของสวนประกอบเหลานี้ คร�มที่ใชตองเปนแดร�่คร�ม 

   (Dairy Cream) หร�อคร�มที่มาจากน้ำนมวัว ไมใชคร�มเทียมจากน้ำมันปาลม ไขแดงตองสดใหม 

   มีลักษณะที่กลมนูน สวนของวานิลลานั้น เราสามารถใชวานิลลาจากฝกหร�อวานิลลาสกัด   

   ที่มีคุณภาพ

•  เครมบรูเล สุกไดดวยการอบ โดยการวางภาชนะในถาดที่รองดวยน้ำรอน ซ�่งเปนเทคนิคที่เร�ยกวา 

   แบงมาร� (Bain-Marie) ภาชนะที่ใช ใสน้ำรอนตองมีขนาดไมเล็กเกินไป เวลาใสถวยแครมบรูเลลงไป 

   แลวตองไมแนนเกินและเพื่อกันไมใหถวยแครมบรูเลรอนเกิน ใหรองผาในถาดกอนที่จะวาง

   ถวยแครมบรูเลลงไปเพื่อไมใหถวยสัมผัสกับตัวถาดโดยตรง

หัวใจสำคัญในการทำแครมบรูเล

RamekinCrème Brûlée Butane Torch
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•  คร�ม  1  ถวย

•  น้ำตาลทราย 35 กรัม + โรยหนา

•  เกลือ  หยิบมือ

•  ไขแดง  3 ฟอง

•  วานิลลาสกัด ½ ชอนชา

1.  ปรับตะแกรงเตาอบลงมาใหต่ำกวาจ�ดกึ่งกลางเล็กนอย เปดเตาอบที่ 150 องศาเซลเซ�ยส

2.  เตร�ยมถวยอบขนาด ¼ ถวย จำนวน 6 ถวย และถาดอบขอบสูงรองดวยผาดานใน

3.  นำคร�มคร�่งหนึ่งใสลงในหมอ ใสวานิลลา (เมล็ดวานิลลาจากฝก / กลิ่นวานิลลา หร�อวานิลลาสกัด)

    ตามลงไป พรอมกับน้ำตาลทราย นำไปตั้งไฟ คนใหน้ำตาลละลายดี พอสวนผสมจะเร�่มเดือด 

    ใหยกออกจากความรอน พัก 15 นาที เพื่อใหกลิ่นและรสชาติของวานิลลาเขมขนข�้น

4.  นำคร�มที่นำไปอุนผสมกับคร�มอีกคร�่งหนึ่งที่เหลือ

5.  ตีไขแดงในชามผสมใหเขากัน ใสคร�มลงไปทีละคร�่ง ตีเบาๆ ใหเขากัน แลวกรองใสในถวยที่เตร�ยมไว 

    จัดวางลงในถาดที่รองดวยผา เทน้ำรอนลงไปใหสูงคร�่งหนึ่งของถวยแครมบรูเล อบเปนเวลา 

    25 นาที หร�อจนสุกดี 

6.  พักแครมบรูเลใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง แลวนำไปแชเย็น 3-4 ชั่วโมง

7.  โรยน้ำตาลทรายที่ผิวของแครมบรูเลใหบางๆ ทั่วผิวหนา จ�ดปนไฟ (Butane Torch) ปรับเปลวไฟ 

    ไมใหแรงจนเกินไป จอปลายของเปลวไฟที่น้ำตาลทรายใหละลาย เคลื่อนไปทั่วๆ จนน้ำตาลทราย 

    ละลายและมีสีน้ำตาลออนๆ พรอมเสิรฟเพื่อรับประทานทันที

ว�ธ�ทำ

แครมบรูเล 
(ปร�มาณ 340 มิลลิลิตร)

……………………………………

 เปร�ยบเสมือนแครมบรูเลในเวอรชั่นของสเปน 

เปนของหวานที่นิยมในเมืองบาเซโลนา (Barcelona) 

ช�่อขนมมาจากภาษาคาตาลัน (Catalan) ซ�่งเปนอีก 

หนึ่งภาษาที่ใชกันในสเปน รวมถึงบางสวนของฝรั่งเศส 

และอิตาลี

 เครมา คาตาลานา นิยมรับประทานกันในวัน 

St.Joseph’s Day ซ�่งเปนวันพอของสเปน 

Crema Catalana    เครมา คาตาลานา 
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ขอแตกตางของเครมา คาตาลานา กับ แครมบรูเล คือ

 1.  เครมา คาตาลานา มีสวนประกอบของนมอยูดวย

 2.  รสและกลิ่นที่นิยมใชในการปรุง ไดแก ผิวสม ผิวมะนาวและอบเชย

 3.  เครเม คาตาลานา จะไมผานการอบแตอยางใด ความเขมขนของเนื้อคัสตารดมาจากสวนผสม 

            ของแปงขาวโพด 

1.  นำนม คร�ม อบเชย ผิวสมและผิวมะนาวเลมอน ใสหมอตั้งไฟดวยไฟออน พอเร�่มเดือด

    ก็ยกออกจากความรอน พักไวประมาณ 15 นาที เพื่อใหกลิ่นหอมและรสชาติเขมขนข�้น

2.  ตีไขแดง กับน้ำตาลทราย จนกระทั่งสวนผสมมีสีออนลง จากนั้นจ�งใสแปงขาวโพดลงไปในสวนผสม

    ตีตอจนเขากัน (การใสแปงลงไปพรอมกันหร�อกอนน้ำตาลทรายจะทำใหสวนผสมไขของเรามีความหนืดและทำใหตีไดยาก)

3.  กรองสวนผสมนมและคร�ม ใสลงในสวนผสมไข นำกลับไปตั้งไฟออนๆ ใชตะกรอตีจนสวนผสม 

    มีลักษณะที่ขนข�้น

4.  แบงสวนผสมใสในถวยที่สามารถทนความรอนได พักใหเย็นลง และนำไปแชเย็นเปนเวลา 3 ชั่วโมง  

5.  โรยน้ำตาลทรายที่ผิวของเครมา คาตาลานา ใหบางๆ ทั่วผิวหนา จ�ดปนไฟ (Butane Torch) 

    ปรับเปลวไฟไมใหแรงจนเกินไป จอปลายของเปลวไฟที่น้ำตาลทรายใหละลาย เคลื่อนไปทั่วๆ 

    จนน้ำตาลทรายละลายและมีสีน้ำตาลออนๆ พรอมเสิรฟเพื่อรับประทานทันที

ว�ธ�ทำ

•  นมสด  150 มิลลิลิตร

•  คร�ม  150 มิลลิลิตร

•  ผิวสม  1½  ชอนชา

•  ผิวมะนาวเลมอน 1½  ชอนชา

•  อบเชย (กาน) 1 กาน

•  ไขแดง  2 ฟอง

•  น้ำตาลทราย 40 กรัม + โรยหนา

•  แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ

เครมา คาตาลานา 
(ปร�มาณ 350 มิลลิลิตร)
……………………………………
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 หลายๆ คนรูจักกันในช�่อของ “คาราเมลพุดดิ้ง 

หร�อคาราเมลคัสตารด” เปนอีกหนึ่งของหวานยอดนิยม 

ในตระกูลคัสตารด แครมคาราเมลใชว�ธ�การอบเหมือนกับ

แครมบรูเล คือ การอบในถาดรองน้ำที่เร�ยกวา 

“Bain-Marie” 

 แครมคาราเมลเปนคัสตารดที่คลายกับแครมบรูเล 

แตสวนของคาราเมลที่ติดอยูบนเนื้อคัสตารดนั้น เกิดจาก

คาราเมลสีเขมที่ใสลงในพิมพหร�อถวยอบ กอนที่จะใสสวนผสมของตัวคัสตารดลงไป เมื่อเวลาเสิรฟ

จะแซะออกจากพิมพและคว่ำลงบนจาน สวนของหนาคาราเมลจ�งกลับข�้นมาอยูบร�เวณหนาคัสตารด

Crème Caramel      แครมคาราเมล

•  คาราเมลตองมีสีที่เขมแตหามไหม สีของคาราเมลจะพัฒนาจากน้ำเช�่อมที่ถูกเคี่ยวจนอุณหภูมิ 

   สูงข�้นเร�่อยๆ กลิ่นหอมของคาราเมลจะมากข�้นตามสีที่เขมข�้น คาราเมลจะพัฒนาจากสีออน

   ไปกลางและเขม หลังจากที่ไดคาราเมลสีเขมตามตองการแลว ตองปองกันไมใหคาราเมลไหม 

   โดยใสน้ำรอนลงไปประมาณ 1-2 ชอนโตะ เพื่อลดความรอนของคาราเมล ทำใหสีของคาราเมล 

   ไมเขมจนเกินไป จากนั้นร�บร�นใสถวยภาชนะที่เตร�ยมไวกอนที่จะแข็งตัว

•  กอนที่จะใสสวนผสมของคัสตารดลงไป คาราเมลตองเย็นและแข็งตัวดีแลว ถาคาราเมลยังรอนอยู

   ไขไกในคัสตารดจะสุกเปนลิ่ม ทำใหเนื้อคัสตารดไมเนียน

•  เมื่ออบเสร็จ ควรพักใหเย็นลง และแชเย็นขามคืนกอนรับประทาน ความช�้นของคัสตารด จะทำให 

   คาราเมลคลายตัวและเหลวข�้น ถาพักไมนานพอ เมื่อคว่ำออกมา ชั้นของคาราเมลจะบางและ 

   ไมมีซอส

หัวใจสำคัญในการทำแครมคาราเมล

คาราเมลสีออน
(Light Caramel)

คาราเมลสีกลาง
(Medium Caramel)

คาราเมลสีเขม
(Dark Caramel)
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1.  ปรับตะแกรงเตาอบลงมาใหต่ำกวาจ�ดกึ่งกลางเล็กนอย เปดเตาอบที่ 170 องศาเซลเซ�ยส

2.  เตร�ยมถวยอบขนาดความจ� ½ ถวย จำนวน 8 ถวย หร�อสามารถใชพิมพที่มีขนาดใหญข�้นได 

    ตามตองการ และรองถาดอบขอบสูงดวยผาบร�เวณดานใน

3.  ทำคาราเมล โดยนำน้ำและน้ำตาลทรายใสหมอตั้งไฟ พอน้ำเร�่มเดือด ใหเอียงหมอไปมาเพื่อให 

    น้ำตาลทรายละลายดี ตั้งหมอน้ำเช�่อมตอบนความรอน พยายามอยาใหเปลวไฟลามข�้นดานขาง 

    ขอบหมอ ใชแปรงชุบน้ำคอยๆ เกลี่ยน้ำตาลที่ตกผลึกดานขางหมอ เคี่ยวจนไดคาราเมลที่มีสีเขม

    ยกออกจากความรอนและใสน้ำรอนลงไปทันที

4.  เทคาราเมลลงในพิมพที่เตร�ยมไว ใหเคลือบบร�เวณกนพิมพดี พักจนเย็นสนิท

5.  นำนม คร�ม วานิลลาและเกลือ ไปตั้งไฟ พอเร�่มเดือด ก็ยกออกจากความรอนทันที

6.  ตีไข ไขแดงและน้ำตาลทรายจนเขากันดี ใสสวนผสมนมและคร�มลงไปทีละนอย คนเบาๆ พยายาม

    อยาใหมีฟองอากาศ กรองใหเนียนดี 

7.  นำพิมพหร�อถวยที่มีคาราเมลวางลงในถาดที่รองดวยผาเตร�ยมไว ร�นสวนผสมคัสตารดลงไป 

8.  เทน้ำรอนลงในถาดอบใหสูงคร�่งหนึ่งของถวยคัสตารด คลุมถาดดวยฟอยล และนำเขาอบ   

     เปนเวลา 1 ชั่วโมง (สำหรับพิมพใหญ ใหเพิ่มเวลาข�้น)

9.  เมื่อแครมคาราเมลสุกดี (เอียงถวยไปมาแลวหนาคัสตารดมีลักษณะที่เร�ยบไมไหลไปมา) พักใหเย็นลง

    และนำไปแชเย็นขามคืน

10.  เมื่อตองการรับประทาน ใหใชมีดกร�ดรอบพิมพหร�อถวย คว่ำลงบนจาน คาราเมลบางสวน 

      จะมีลักษณะเหลวเปนซอส พรอมรับประทาน

ว�ธ�ทำ

คาราเมล

•  น้ำตาลทราย      180  กรัม

•  น้ำสะอาด  90 มิลลิลิตร

•  น้ำรอน  1 ชอนโตะ

คัสตารด

•  นมสด  375 มิลลิลิตร

•  คร�ม  375 มิลลิลิตร

•  ไขไก  3 ฟอง

•  ไขแดง  2 ฟอง

•  น้ำตาลทราย 145 กรัม

•  วานิลลาสกัด 1½  ชอนชา

•  เกลือ  หยิบมือ

แครมคาราเมล 
(ปร�มาณ 1.1 ลิตร)

……………………………………
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1.  ปรับตะแกรงเตาอบลงมาใหต่ำกวาจ�ดกึ่งกลางเล็กนอย เปดเตาอบที่ 170 องศาเซลเซ�ยส

2.  เตร�ยมถวยอบขนาดความจ� ¾ ถวย จำนวน 6 ถวย หร�อสามารถใชพิมพที่มีขนาดใหญข�้นได 

    ตามตองการ และรองถาดอบขอบสูงดวยผาที่ดานใน

3.  ทำคาราเมล โดยนำน้ำและน้ำตาลทราย ใสหมอตั้งไฟ พอน้ำเร�่มเดือด ใหเอียงหมอไปมาเพื่อให 

    น้ำตาลทรายละลายดี ตั้งหมอน้ำเช�่อมตอบนความรอน พยายามอยาใหเปลวไฟลามข�้นดานขาง 

    ขอบหมอ ใชแปรงชุบน้ำคอยๆ เกลี่ยน้ำตาลที่ตกผลึกดานขางหมอ เคี่ยวจนไดคาราเมลที่มีสีเขม

    ยกออกจากความรอนและใสน้ำรอนลงไปทันที

4.  เทคาราเมลลงในพิมพที่เตร�ยมไว ใหเคลือบบร�เวณกนพิมพดี พักจนเย็นสนิท

5.  ตีสวนประกอบทั้งหมดของคัสตารดใหเขากันดี กรองใหเนียนดี 

ว�ธ�ทำ

คาราเมล

•  น้ำตาลทราย 180  กรัม

•  น้ำสะอาด  90 มิลลิลิตร

•  น้ำรอน  1 ชอนโตะ

คัสตารด

•  นมขนหวาน 385 กรัม

•  นมสด  240 มิลลิลิตร

•  คร�ม  240 มิลลิลิตร

•  ไขไก  2 ฟอง

พูดิม 
(ปร�มาณ 960 มิลลิลิตร)
……………………………………

 เปนแครมคาราเมลในอีกเวอรชั่น

ซ�่งเปนที่นิยมในบราซ�ล ช�่อเต็มคือ 

“Pudim de Leite Condensado” ซ�่งแปล 

ตามตัวอักษรไดวา “พุดดิ้งนมขนหวาน” 

 พูดิม มีว�ธ�การทำที่ไมแตกตางจากแครมคาราเมลแตอยางใด ความแตกตางหลักๆ อยูที่รสชาติ

ของสวนประกอบของนม สามารถทำเปนช�้นเล็กใหญไดตามความตองการเชนเดียวกับแครมคาราเมล 

 พูดิม นิยมเสิรฟกับคร�ม โรยดวยมะพราวกรอบ รับประทานคูกับผลไมเมืองรอนอยางกลวย 

สับปะรด หร�อมะมวงสุก ก็เขากันดี

Pudim    พูดิม



บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 

ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 

บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION

6.  นำพิมพหร�อถวยที่มีคาราเมลวางลงในถาดที่รองดวยผาเตร�ยมไว ร�นสวนผสมคัสตารดลงไป 

7.  เทน้ำรอนลงไปใหสูงคร�่งหนึ่งของถวย คลุมถาดดวยฟอยล และนำเขาอบเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

    15 นาที (สำหรับพิมพใหญ ใหเพิ่มเวลาข�้น)

8.  เมื่อพูดิมสุกดี (เอียงถวยไปมาแลวหนาคัสตารดมีลักษณะที่เร�ยบไมไหลไปมา) พักใหเย็นลง 

    และนำไปแชเย็นขามคืน

9.  เมื่อตองการรับประทาน ใหใชมีดกร�ดรอบพิมพหร�อถวย คว่ำลงบนจาน คาราเมลบางสวน 

    จะมีลักษณะเหลวเปนซอส พรอมรับประทาน

 เปนแครมคาราเมลในอีกเวอรชั่น

ซ�่งเปนที่นิยมในบราซ�ล ช�่อเต็มคือ 

“Pudim de Leite Condensado” ซ�่งแปล 

ตามตัวอักษรไดวา “พุดดิ้งนมขนหวาน” 
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