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บทที ่1 

บทนํา 

ปัญหา 

 โรงเรียนวดับวัหวัน่ เป็นโรงเรียนประชารัฐ   โรงเรียนดีประจาํตาํบล ตามนโยบายของรัฐบาทท่ีมุ่ง

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอาชีพระหวา่งเรียนในโครงการ “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงผลิตภณัฑ”์ และไดรั้บงบประมาณ

จดัสรรตามโครงการดงักล่าว  จึงไดจ้ดัทาํผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการทาํเบเกอร่ี โดยทาํขนมปังไสต้่าง ๆ เป็นหลกั  

แต่จากการทดลองตลอดปีการศึกษา 2559 พบว่า มีปัญหาในเร่ืองผลิตภณัฑข์นมปังไม่ไดม้าตรฐานในการ

ผลิตแต่ละคร้ัง ขนมปังแขง็บา้ง ไม่ขึ้นบา้ง กอ้นไม่เท่ากนับา้ง จึงเป็นที่มาของงานวจิยัที่จดัทาํขึ้นน้ี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาสูตรมาตรฐานขนมปังของโรงเรียนวดับวัหวัน่ 

2. เพือ่ศึกษาเทคนิคการทาํขนมปัง 

3. เพือ่ศึกษาการยอมรับการบริโภคของผลิตภณัฑข์นมปังตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพือ่ไดสู้ตรขนมปังที่เป็นมาตรฐานของโรงเรียน  ตลอดจนเทคนิคการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่เกิดกบัขนม

ปังและจะไดพ้ฒันาต่อยอดต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะสูตรขนมปังท่ีคดัเลือกมา จาํนวน 3 สูตร คือ 

 สูตรที่ 1 สุชาดา  งามประภาวฒัน์ 

 สูตรที่ 2 อรวรรณ พึ่งคาํ 

 สูตรที่ 3 กญัชลี  ชมยนิดี 

 

นิยามศัพท์ 

ขนมปัง  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่มีสวนผสมของแป้งสาลี ไข่ นม นํ้ า  เนย นํ้ าตาล ยีสต์ เป็น

ส่วนประกอบ 
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บทที ่2 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 

ขนมปังเป็นขนมอบที่ชาวต่างประเทศนิยมเป็นอาหารหลกั เป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง  โภชนาการ 

อีกทั้งมีกล่ินหอมและรสชาติที่อร่อย สาํหรับเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าพร้อมกาแฟหรือเคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ หรือจะ

รับประทานเป็นอาหารวา่งก็ได ้ปัจจุบนัน้ีคนไทยเราก็นิยมรับประทานขนมปังมากขึ้น  เพราะสะดวกในการ

ซ้ือหา พกพาและรับประทาน หากจะทาํรับประทานกนัเองภายในครอบครัวก็ สามารถฝึกทาํไดต้ามสูตรที่

ไดจ้ดัทาํขึ้นน้ีขนมปังเป็นขนมอบประเภทหน่ึง มีมากมายหลายชนิด สามารถแบ่งไดห้ลายแบบตามแต่ว่า จะ

ใช้ส่ิงใดเป็นตวักาํหนด งานวิจัยน้ีแบ่งขนมปังโดยใช้ลักษณะและรสชาติเป็นเกณฑ์ ซ่ึงแบ่งออกได้ 4  

ประเภท คือ  

1. ขนมปังผวิแขง็ (Hard Bread) เป็นขนมปังที่มีปริมาณไขมนัตํ่า (0-3%) และมี นํ้ าตาลน้อย (0-2%) 

ลกัษณะเปลือกและเน้ือขนมปังค่อนขา้งแขง็ เช่น ขนมปังขาไก่  ชอลทส์ติ๊ก   ขนมปังฝรั่งเศสขนมปังเวยีนนา  

เป็นตน้  

2. ขนมปังจืด (Loaf Bread) มีปริมาณไขมนั 3-6% และประมาณนํ้ าตาล 4-8% รสชาติจืด เช่น ขนม

ปังหวักะโหลก  ขนมปังแซนดว์ชิขนมปังราํเป็นตน้  

3. ขนมปังก่ึงหวาน (Soft  bun) เป็นขนมปังที่มีเน้ือนุ่ม มีความหวานเล็กนอ้ยนิยม ทาํเป็นทรงกลม มี

ไส้หรือไม่ก็ได ้ไส้ที่ใชค้ือ ไส้ผลไม้ และไส้คาวต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขนมปังซอฟบนั  ขนมปัง ไส้ไก่ ลูกเกิด หมู

หยอง แฮมเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีปริมาณไขมนั 6-12% และนํ้ าตาลประเมิน 10-14% 

4. ขนมปังหวาน (Sweet Dough) เน้ือขนมปังค่อนขา้งหวาน ใชไ้ขมนั 12-24%  และนํ้ าตาล 16-22% 

ไดแ้ก่ ขนมปังมะพร้าว คอฟฟ่ีเคก้ ซินนามอนเคก้ และขนมปังไสผ้ลไมห้วาน ชนิดต่าง ๆ  

ปัจจุบนัเบเกอร่ีในบา้นเรากาํลงัเป็นที่นิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง จะพบร้านเบเกอร่ีมากมาย ทั้งที่ไม่มี

ยี่ห้อและที่มียี่ห้อที่คุ ้นเคยกันดี ถ้าลองนับดูคงจะนับได้มากมาย สมัยก่อนคนไทยยงั ไม่นิยมบริโภค

ผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากแป้งสาลีมากเท่าไรนกั ซ่ึงต่างกบัในปัจจุบนัที่คุณจะพบว่าอาหารจาก แป้งสาลีมีอิทธิพล

ต่อการดาํรงชีวติในปัจจุบนัมาก ตวัอยา่งเช่น อาหารม้ือเชา้ เด๋ียวน้ีคนไทยนิยม รับประทานขนมปังกบักาแฟ

มากขึ้น ในเทศกาลพิเศษเช่นวนัเกิด ก็จะตอ้งมีการเป่าเทียนเคก้วนัเกิด  เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 

สามารถจาํแนกคร่าว ๆ ไดห้ลายประเภท ซ่ึง แต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบติัที่โดดเด่นกนัออกไป แต่ก่อนที่

เราจะทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตาง ๆ นั้น อยากจะใหคุ้ณผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกบัวสัดุที่ใชใ้นการทาํเบเกอร่ีโดยเร่ิม
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จากแป้งสาลีเป็นอันดับแรก  เพราะส่วนสําคญัในการท่ีจะทาํให้เราสามารถแยกประเภทของผลิตภณัฑ ์      

เบเกอร่ีดดัแปลงและปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณลกัษณะตามที่เราตอ้งการได ้(ปรีดา, 2553) 

1. แป้งสาลีแป้งสาลีที่เหมาะจะใชท้าํขนมปังควรมีปริมาณโปรตีนสูง คือช่วง 13- 14.5% แป้งขนม

ปังจะมีความสามารถในการดูดซึมนํ้ าสูง (นิรนาม , มปป.) เม่ือกดน้ิวบนแป้งแป้งจะไม่เกาะตวักนั โปรตีนใน

แป้งสาลีเม่ือรวมตวักบันํ้ า และผา่นการนวดแลว้จะเกิด “กลูเต็น” ซ่ึงเป็นยางเหนียว ๆ ยดืหยุน่ได ้กลูเต็นที่ดี

จะตอ้งทนต่อการรีดการหมกัและการผสมนาน ๆ ไดโ้ดยไม่ฉีกขาด ดงันั้น การที่แป้งขนมปังจะดูดซึมนํ้ าได้

มากนอ้ยแค่ ไหนและทาํให้เกิดกลูเต็นที่มีโครงสร้างแข็งแรงดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยูก่บัปริมาณและคุณภาพของ

โปรตีนในแป้ง (นิรนาม, มปป.)  มีสีขาวนวลเขม้มากกว่าแป้งชนิดอ่ืน ๆ นิยมนาํมาทาํขนมปังต่าง ๆ เดนิช   

พิซซาครัวซองตป์าท่องโก๋บะหม่ีหรือใชท้าํเคก้ที่ตอ้งการให้ไดเ้น้ือที่มีลกัษณะแน่น เช่น ฟรุตเคก้   เพราะ

ตอ้งการที่จะพยุงนํ้ าหนักของผลไม้ไม่ให้จม แป้งชนิดน้ีมีคุณสมบัติพิเศษ เม่ือนํามารวมตวักับนํ้ า ใน

อตัราส่วนที่เหมาะ โปรตีนในแป้งจะฟอร์มตวัให้โครงสร้างที่มีลกัษณะคล้ายฟองนํ้ า มีความเหนียว และ

ความยดืหยุน่ซ่ึงทาํใหส้ามารถอุม้ก๊าซเอาไวไ้ด ้(หนกั112 กรัม: 1    ถว้ยตวง)แป้งชนิดน้ีมีลกัษณะที่สงัเกตได ้

คือ 1. เน้ือแป้งหยาบ 2. สีของแป้งออกเป็นสีครีม 3. ใชฝ่้ามือบีบจะไม่รวมตวักนัเป็นกอ้นง่าย  

2. แป้งสาลีเอนกประสงคห์รือ All  purpose  Flour  เป็นแป้งท่ีมโปรตีนประมาณ  10-11% เป็นแป้ง

ที่มีคุณสมบติัอยูต่รงกลางระหวา่งแป้งขนมปังและแป้งเคก้ นิยมใชท้าํพายชนิดต่าง ๆ คุกก้ี กะหร่ีป๊ับ ถา้เรา

นาํแป้งชนิดน้ีมาทาํเคก้จะไดล้กัษณะของเน้ือเคก้ท่ีแน่นกว่าการใช้แป้งเคก้ทาํ และแป้งชนิดน้ีเราสามารถ

เตรียมไดจ้ากการนาํแป้งขนมปังและแป้งเคก้มาผสมกนั (110 กรัม   : 1 ถว้ยตวง) 

3. แป้งเคก้ เป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนค่าประมาณ 7-8% ปริมาณโปรตีนน้อยที่สุดกว่าแป้งชนิดอ่ืน

ฉะนั้นจึงนิยมนาํมาใชท้าํเคก้เพราะจะทาํให้ได ้เน้ือเคก้ที่มีลกัษณะที่โปร่งเบามากกว่าการใชแ้ป้งชนิดอ่ืนๆ   

(96 กรัม : 1 ถว้ยตวง) มีลกัษณะที่สังเกตไดค้ือ 1. เน้ือแป้งเนียน 2. สีของแป้งขาวกว่าแป้งขนมปังและแป้ง

เอนกประสงค ์3. เม่ือบีแป้งเขา้ดว้ยกนัจะมีลกัษณะเป็นกอ้นง่ายแป้งเคก้ สามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 ประเภท 

คือ 1. แป้งเคก้ทีผา่นขบวนการคลอริเนชัน่เป็นแป้งที่มีคุณสมบติัอุม้นํ้ าตาลและ ไขมนัสูง ซ่ึงช่วยให้สามารถ

พยงุตวัไวโ้ดยไม่ยบุ แมมี้นํ้ าตาลในสูตรมากกวา่เปอร์เซ็นตแ์ป้ง แป้งชนิดน้ี นิยมใชท้าํเคก้ชนิดที่มีนํ้ าตาลสูง

เช่น Butter Cake, Chiffon Cake, Jamroll  2.แป้งเคก้ที่ไม่ผา่นขบวนการคลอริเนชัน่เป็นแป้งเคก้ที่ใชท้าํขนม

ที่มี นํ้ าตาลในสูตรนอ้ยกวา่เปอร์เซ็นตแ์ป้ง เหมาะท่ีจะใชท้าํซาลาเปา คุกกี้ เน้ือเบา เอแคลร์ ขนมปุยฝ้าย  และ

ใชผ้สมกบัแป้งชนิดอ่ืน ๆ  ที่ใชใ้นการทาํขนมปังชนิดหวาน และบางประเภทต่าง ๆ เช่น นม ไข่  เนย นํ้ าตาล

ฯลฯ (ปรีดา, 2553) 
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ยสีต์  ยสีตมี์หน้าที่ชวยเพิ่มปริมาตรของขนมปัง ทาํให้ เน้ือสัมผสัและโครงสร้างท่ีดี เอ็นไซม์ใน

ยสีตจ์ะเปล่ียนนํ้ าตาลไป เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาํให้ขนมขึ้นฟู และมีกล่ินรสที่เกิด จากการหมัก 

(นิรนาม, มปป.) ยสีตเ์ป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ขยายพนัธุ์โดยการแตกหน่อ หรือแบ่งตวั อาหารที่จาํเป็น คือ 

นํ้ าตาล อุณหภูมิที่เหมาะสมใน การเจริญเติบโตคือ 70-95 oF เราสามารถจาํแนกยสีตไ์ด ้3 ชนิดคือ 

1. ยีสต์สด (Fresh   yeast) อัดแน่นหรือห่อเป็นกอ้น มีสีนํ้ าตาลอ่อน ประกอบดว้ย ยีสต์ 30% 

ความช้ืน 70% โดยประมาณ ตอ้งเก็บในอุณหภูมิตํ่าประมาณ 4-6 oC ตลอดเวลา เก็บ รักษาไวไ้ม่ไดน้าน 

2. ยสีตแ์หง้ชนิดเม็ด (Compressed  yeast) เป็นยสีตท์ี่อดัรวมกนัเป็นเม็ด มี ลกัษณะเป็นเม็ดกลม เล็ก 

ๆ สีครีม มีความช้ืนตํ่าประมาณ 5-8% เก็บในกล่องหรือถุงที่เป็นภาชนะ สะอาด ปิดสนิท มีอายกุารเก็บรักษา

หลายเดือน ตอ้งเก็บในที่แหง้และเยน็ การนาํมาใชต้อ้งละลายใน นํ้ าอุ่นก่อน 

3. ยสีตแ์ห้งสาํเร็จรูป (Instant  dry  yeast) เป็นยสีตบ์ริสุทธ์ิไม่มีสารอ่ืนเจือปน มีกาํลงัสูงในการทาํ

ใหข้ึ้นฟู ใชใ้นปริมาณนอ้ยกวา่ชนิดที่สองกวา่คร่ึง นิยมหีบห่อในถุงอลูมิเนียม บรรจุ ตวัระบบสุญญากาศ มี

อายกุารเก็บ 18-24 เดือน โดยไม่จาํเป็นตอ้งเก็บเขา้ตูเ้ยน็ ถ้ายงัไม่มีการเปิดใช ้ในกรณีที่เปิดใชแ้ลว้จะตอ้ง

เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ตลอดเวลาการทดสอบวา่ยสีตเ์ส่ือมคุณภาพหรือไม่ 

1. ละลายนํ้ าทราย 1 ชอ้นโตะ๊ ในนํ้ าอุ่น 1 ถว้ย 

2. เติมยสีตท์ี่ตอ้งการทดสอบลงในนํ้ า 1 ชอ้นโต๊ะ ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 5-10 นาที หากเห็นฟองผุดขึ้น

บริเวณผวิหนา้แสดงวา่ยสีตย์งัมีคุณภาพดีหนา้ที่ของยสีตท์ี่มีตอขนมปัง 1. สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาํ

ให้โดขยายตวั 2. ทาํให้เกิดโครงสร้างแลลกัษณะของเน้ือโด 3. ทาํให้ผลิตภณัฑมี์กล่ินรสเฉพาะตวั  4. ช่วย

เสริมคุณค่าทางอาหาร เม่ือไปที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอร่ีจะพบยสีตห์ลายยีห่้อมากมายและซองที่ใชบ้รรจุมี

หลายสี  ถา้ไม่มีความรู้ในการเลือกซ้ือยสีตก์็อาจจะทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑไ์ม่ดีพอ ดงันั้น เราสามารถแบ่งยสีตไ์ด้

อีก เป็น 2 ประเภท ตามประเภทของขนมปัง ดงัน้ี คือ 1. ยสีตท่ี์ใชส้าํหรับทาํขนมปังจืดท่ีขา้งซองจะระบุว่า 

ใชส้าํหรับขนมปังที่มีนํ้ าตาลใน สูตรบวกลบ ประมาณ 10% 2. ยสีตท์ี่ใชส้าํหรับทาํขนมปังหวานที่ขา้งซอง

จะระบุว่า ใชส้ําหรับขนมปังที่มีปริมาณนํ้ าตาลในสูตรตั้งแต่ 5% ถึง30% หรือมากกว่านั้นถ้าใช้ยีสต์ที่ใช้

สาํหรับทาํขนมปังจืดมาทาํขนมปังหวานก็สามารถทาํได ้แต่จะทาํใหก้ารหมกั ขนมปังตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ขึ้นนอกจากยสีตแ์ลว้ในปัจจุบนัเรายงัพบวา่ การทาํขนมปัง เรายงัมีสารอีกตวัท่ีใส่ลงไปในขนม ปังเพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑท์ี่ดีขึ้นคือ Bread Improver หรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง ใชเ้ป็นสารเสริม คุณภาพของขนมปัง

เท่านั้น มีลกัษณะคลา้ยผงฟูละเอียด โดยใชป้ระมาณ 10-20%  ของนํ้ าหมกัแป้ง  โดยผสมลงไปกบัแป้งไดเ้ลย 
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มีลกัษณะเป็นแป้งผงสีขาว เป็นส่วนผสมของวิตามิน C และอาหารของยสีต ์ซ่ึงจะช่วยให้ทุ่นเวลาในการ

หมกัคร้ังแรกได ้1-1 ½ ชัว่โมง 

คุณสมบัติ 

1. ช่วยทุ่นเวลาในการหมกัช่วงแรก 

2. ช่วยใหโ้ปรตีนในแป้งอ่อนตวัลง มีกรดแอสคอบิค ช่วยเพิม่ความสามารถในการยดืหยุน่ 

3. เน้ือขนมปังเนียนน่ิม สีขาวสะอาด โพรงอากาศละเอียดและเน้ือแป้งสารกนัเป็นใยแน่น 

4. ทาํให้ปริมาตรของขนมปังเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่ใช้เวลาหมักเท่าเดิมหลังจากที่ได้ก้อนแป้ง

เรียบร้อยแลว้ ถา้ตอ้งการให้เน้ือของขนมปังเนียนขึ้น เราสามารถจะนาํ กอ้นแป้งไปเขา้เคร่ืองรีดขนมปัง 

เคร่ืองรีดขนมปังจะทาํให้เน้ือของขนมปังที่ไดเ้นียนขึ้น และขนมปังมี รูปร่างสวยงาม หลงัจากที่ทาํรูปร่าง

แลว้จะตอ้งหมกัทิ้งไวอี้กคร้ังประมาณ1-2 ชัว่โมงหรือมีขนาดเป็น2 เท่า ก่อนนาํขนมปังเขา้อบ เราจะตอ้งทา

หนา้ของขนมปังดว้ยไข่หรือนม ก็จะทาํใหผ้วิของขนมปัง เหลืองสวยงามนอกจากน้ีแลว้การทาํขนมปังเม่ือ

ขนมปังสุกแลว้เราอาจจะพบวา่ขนมที่ไดมี้รูปร่างไม่สวยงาม  (นวรัตน์, มปป.) 

การเลือกซ้ือยีสต์ 

ควรเลือกซ้ือยสีตช์นิดที่เหมาะสมกบัการใชง้าน นอกจากน้ีอยา่งลืมเช็ควนัหมดอาย ุของยสีตน์ั้น ๆ 

เพราะยสีตท์ี่หมดอายจุะทาํให้ประสิทธิภาพในการขึ้นฟูของขนมปังดอ้ยลง โดย สามารถแบ่งการเลือกซ้ือ

ยสีตไ์ด ้2 ประเภท คือ 

1. ยสีตส์าํหรับทาํขนมปังหวาน สงัเกตไดจ้ากขา้งซองที่ระบุไวว้่าใชส้าํหรับ ทาํขนมปังที่มีปริมาณ

นํ้ าตาลในสูตรตั้งแต่ 5-30% หรือมากกว่า ถ้าตอ้งการนํายีสต์สําหรับทาํขนมปังจืดมาทาํขนมปังหวานก็

สามารถใชแ้ทนได ้แต่จะทาํใหก้ารหมกัขนมปังกินระยะเวลานานขึ้นกวา่เดิม 

2. ยสีตส์าํหรับทาํขนมปังจืด ขา้งซองจะระบุไวว้่าใชส้าํหรับขนมปังที่มี นํ้ าตาลอยูใ่นสูตรประมาณ 

10%   (ปรีดา, 2553) 

ของเหลว 

- นํ้ า นํ้ าที่เหมาะสาํหรับการทาํขนมปัง คือ นํ้ าประปา ซ่ึงมีความกระดา้งอยูใ่นช่วง ท่ีเหมาะสมโดย

ไม่ทาํให้โดเหนียวติดมือหรือแข็งเกินไป นํ้ าท่ีกระดา้งเกินไปจะทาํให้ยสีตข์ึ้นชา้ลง โดมี ลกัษณะแข็งและ

ยดืหยุน่นอ้ย 
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- นํ้ าผลไม ้ถา้มีความเขม้ขน้พอก็จะช่วยให้กลูเต็นมีโครงสร้างดีและให้ขนมปังที่มี ขนาดใหญ่ได ้

เช่น นํ้ าสม้ นํ้ ามะเขือเทศ 

- นม  ช่วยให้ขนมปังมีสีสวยเพิ่มรสชาติและให้คุณค่าอาหารทางด้านโปรตีน นมท่ีมีขายใน

ทอ้งตลาดไดแ้ก่ นมสด นมขน้จืดนมผง นมขน้หวาน และนมเปร้ียวนมที่นิยมใชใ้นการทาํขนม ปังมกัเป็น 

นมผง  นมขน้จืดและนมสด  นมผงมกัใชแ้บบปราศจากไขมนัเพราะราคาถูกและเก็บไวไ้ดน้าน 

- เกลือ  แมจ้ะใชใ้นปริมาณนอ้ย (1.5-2.5% ของนํ้ าหนกัแป้ง) แต่ก็เป็นสารท่ีสาํคญัตวัหน่ึง มี ผลต่อ

โครงสร้างของกลูเตน็และการทาํงานของยสีต ์ในกรณีทีจะตอ้งละลายยสีตล์งในนํ้ าก่อน ไม่ควรใส่เกลือลง

ในแป้งหรือในขั้นที่ผสมโดจนเกือบไดท้ี่  นํ้ าตาลนํ้ าตาลเป็นอาหารของยสีตช่์วยควบคุมปฏิกิริยาการทาํงาน

ของยีสต ์นอกจากน้ียงัช่วยให้ขนมปังนุ่มสีสวยและรสชาติดีอีกดว้ยไขมัน  ไขมนัจะช่วยหล่อล่ืนในขณะ

ผสมทาํใหไ้ดข้นมปังที่นุ่มและมีปริมาตรเพิม่ขึ้น ไขมนัที่ ใชมี้หลายรูปแบบไดแ้ก่ เนยขาว  เนยสด มาการีน

และนํ้ ามนัพชืโดยจะใชไ้ดใ้นปริมาณตั้งแต่ 8-30%แต่ถา้ใชใ้นช่วง   14-25% จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ดีตามตอ้งการ 

วตัถุดิบอ่ืนๆ ที่ใชใ้นขนมปัง ซ่ึงอาจใชห้รือไม่ใชก้็ได ้ไดแ้ก่ 

1. ไข่ใชเ้พือ่เพิม่รสชาติและคุณค่าของขนมปัง 

2. สารช่วยเสริมคุณภาพของโดช่วยใหไ้ดล้กัษณะเน้ือสมัผสัที่ดีเช่น เอ็มเพล็กซ์ เป็นตน้ 

3. สารกนัเสีย ทาํใหข้นมปังมีอายกุารเก็บนานขึ้นช่วยป้องกนัเช้ือราและแบคทีเรีย เช่น สาร โซเดียม

เบนโซเอท ซ่ึงจะตอ้งระมดัระวงัในการใชเ้ป็นอยา่งมากเพราะอาจเกิดอนัตรายได ้

4. กล่ินรส ไดแ้ก่พวกเคร่ืองเทศต่าง ๆ เช่น อบเชย คาราเวยชี์ด ลูกจนัทน์ เป็นตน้ และผิว มะนาว   

ผวิสม้ กล่ินเนย กล่ินวานิลา เป็นตน้ 

ข้ันตอนหลักของการทําขนมปัง 

1. การผสมแป้ง 

การผสมแป้งเป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้รวมเป็นเน้ือเดียวกัน ทาํให้เกิดกลูเต็นอัน

เน่ืองมาจากโปรตีนในแป้งรวมตัวกับนํ้ า อีกทั้ งยงัเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับแป้งทาํให้มี อุณหภูมิที่

เหมาะสมอกดว้ยแป้งที่นวดผสมจนไดท้ี่แลว้จะเรียบเนียน ไม่ติดมือ แป้งนุ่มมีความยดืหยุน่  สามารถดึงเป็น

แผ่นบาง ๆ ได้โดยไม่ฉีกขาด เรียกก้อนแป้งน้ีว่า “โด” (Dough) การนวดผสมโดนั้ นหลังจากได้โดที่

เหมาะสมแลว้ ควรหยดุการผสม เพราะถา้ทาํ ต่อไปโดจะเร่ิมแฉะและร้อน กลูเต็นในโดจะฉีกขาด ทาํให้ได้

ผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพไม่ดี 
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การผสมแป้ง มี 3 วิธี คือ 

1. การผสมแบบขั้นตอนเดียว (Straight Dough Method) วิธีน้ีเป็นที่นิยมเพราะมี ความสะดวก ทาํ

โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดในสูตรเขา้ดว้ยกนัในคราวเดียว นวดจนโดเรียบเนียน 

การผสมขั้นตอนเดียวมีขั้นตอนดงัน้ี 

- ชัง่ ตวง ส่วนผสมทั้งหมดที่จะใชใ้หพ้ร้อม 

- ละลายยสีตล์งในนํ้ าหรือโรยยสีตค์ลุกเคลา้ไปกบัแป้ง (ตามตาํรับ ) 

- ผสมเกลือ นํ้ าตาล ไข่และของเหลวเขา้ดว้ยกนั เติมลงในส่วนผสมแป้งนวดให้เขา้กนัจนโดเรียบ

เนียน 

- หมกัโดประมาณ 1 1/2 ชัว่โมง ไล่ลมออก หมกัต่อและทาํรูปร่างตามตอ้งการ 

2. การผสมแบบสองขั้นตอน (Sponge and Dough Method) 

-  การผสมคร้ังแรก เป็นการผสมแป้งบางส่วนกบันํ้ า ยสีตแ์ละอาหารของยสีตใ์ชเ้วลาผสมประมาณ 

3-4 นาที พอใหส่้วนผสมเขา้กนั แลว้นาํไปหมกัไว ้2-3 ชัว่โมง 

- การผสมคร้ังที่สอง ทาํโดยนาํส่วนผสมท่ีหมกัไวม้ารวมกบัส่วนผสมอ่ืน ๆ ทั้งหมดในสูตร นวดจน

โดเรียบเนียนเขา้กนัดี 

3. การผสมแบบทุ่นเวลา (No-Time Dough) ใชว้ธีิการนวดเหมือนการผสมขั้นตอนเดียวแต่มีการเติม

สารเสริมคุณภาพลงในแป้งเพือ่ช่วยลดขั้นตอนการหมกัในช่วงแรก 

  2. การหมกัโด 

เม่ือไดโ้ดที่เหมาะสมแลว้ตอ้งหมกัไวช้ัว่ระยะหน่ึง สถานที่ที่จะใชห้มกัควรสะอาด ไม่ มีกล่ินรวบ

กวนหอ้งที่จะหมกัควรมีอุณหภูมิประมาณ 80 oF (36 oC) และความช้ืนสัมพทัธ์ 70-78% เพื่อป้องกนัไม่ให้

ผวิโดแหง้หรือเปียกเกินไป ถา้ไม่สามารถจดัหาหอ้งดงักล่าวได ้อาจใชว้ธีิอ่ืนแทน คือ 

- ใชผ้าขาวบางชุบนํ้ าบิดหมาด ๆ ปิดคลุมไว ้

- ใชพ้ลาสติกคุม 

- ใชภ้าชนะหรือฝาครอบ 

ในประเทศที่มีอากาศร้อนเช่นในแถบเอเชีย อุณหภูมิหอ้งนั้นใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิดงักล่าว ดงันั้นใน

วนัที่อากาศร้อนจดัเราสามารถหมกัไวใ้นอุณหภูมิหอ้งไดเ้ม่ือหมกัโดจนขึ้นฟูเป็นสองเท่าแลว้ จะตอ้งทุบโด

ไล่อากาศออกเพือ่ใหโ้ดมีอุณหภูมิ เท่ากนัทั้งกอ้น เป็นการไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ทาํให้ยสีตท์าํงาน

ไดดี้ขึ้น การตรวจสอบวา่โดที่ หมกันั้นพร้อมที่จะไล่ลมออกหรอยงัทาํโดยสอดน้ิวลงในกอ้นโดลึก 2-3 น้ิว 
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- ถา้รอยน้ิวถูกดดัขึ้นมาจนไม่เห็นรอยที่กดลงไป แสดงวา่ยงัไม่พร้อม ตอ้งหมกัต่ออีก 

- ถา้รอยน้ิวถูกดดัขึ้นมาจนเหลือรอยจาง ๆ บนผวิโด แสดงวา่โดพร้อมที่จะไล่ลมแลว้ 

- ถา้รอยน้ิวบุ๋มอยูอ่ยา่งเดิมไม่ถูกดนักลบัขึ้นมาแสดงวา่หมกันานเกินไป 

3. การเตรียมโดหลงัจากการหมกั 

หลงัจากการไล่ลมแลว้จะตอ้งผา่นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตดัแบ่งกอ้นโดใหเ้ป็นช้ินขนาดเท่าๆ กนั ตามแต่จะทาํรูปร่าง 

2. คลึงโดใหก้ลมผวิเรียบจะทาํใหอุ้ม้ก๊าซไวไ้ดดี้ยิง่ขึ้น 

3. การพกัโดไวร้ะยะหน่ึง ประมาณ 10-15 นาทีเพือ่ใหโ้ดคลายตวัจากการถูกตดัและคลึง 

4. การมว้นโดหรือทาํรูปร่างตามตอ้งการ 

4. การพกัตวัของโดก่อนอบ ควรพกัโดไวใ้ห้ขึ้นฟูเป็นสองเท่าหรือเกือบสองเท่า เพื่อให้โดยมี

ปริมาตรเพิม่ขึ้นตรวจโดดูโดยแตะน้ิวมือเบา ๆ บนโด ถา้มีรอยน้ิวมือติดอยูจ่างๆ แสดงวา่ไดท้ี่แลว้ 

5. การอบ อุณหภูมิที่ใชอ้บอยูใ่นระหว่าง  375-500 oF โดยอบประมาณ 20-60 นาทีขึ้นอยูก่บัชนิด

ของตูอ้บและขนาดของผลิตภณัฑท์ี่อบ 

6. การจดัเก็บ เม่ืออบขนมปังจนสุกแลว้ ตอ้งเคาะหรือแกะออกจากพิมพแ์ลว้วางลงบนตะแกรงทิ้ง

ไวใ้หเ้ยน็ (นิรนาม, มปป.) 

แป้งขนมปัง 

การทาํขนมปังเพือ่ใหไ้ดข้นมปังที่มีคุณภาพดี ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัในการทาํขนมเส่ือมคุณภาพ หรือ

เสียได ้เช่น ขนมปังที่จะเก็บบรรจุผลิตภณัฑค์วรจะทิ้งให้เยน็และมีอุณหภูมิประมาณ 86-96 oF  จึงจะนาํไป

หัน่หรือห่อได ้ถา้หัน่หรือห่อในขณะที่ขนมปังร้อนอาจทาํใหเ้น้ือขนมฉีกยุย่ เกิดการกลัน่ตวั ของไอนํ้ าจะทาํ

ใหเ้กิดเช้ือราไดง่ายขึ้น ดงันั้น ขนมปังอาจจะเส่ือมคุณภาพหรือเสียจากเช้ือราหรือแบคทีเรียไดภ้ายใน 2 วนั

หลงัจากการอบ ถา้มีอุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ของเช้ือจุลินทรีย ์ดงันั้นการเก็บที่

ถูกวธีิจะช่วยยดือายขุองขนมปังใหเ้กิดไดน้านยิง่ขึ้นขนมปังที่เสียเน่ืองจากเช้ือรา  จะเกิดจากสปอร์ของเช้ือ

ราที่มอยูใ่นอากาศสมัผสักบัขนม โดยตรงหรือผา่นจากตอนทาํ โดยเร่ิมจากการเป็นจุดเล็ก ๆ ในขนมปังก่อน 

จากที่มองไม่เห็น จนกระทัง่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและมีกลิ่นขนมปังที่เสียจากเช้ือของแบคทีเรีย ส่วน

ใหญ่เกิดจากการสมัผสัโดยตรง แบคทีเรียจะ ขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็วมากภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม แบคทีเรีย

บางชนิดสามารถสร้างสปอร์ที่ทนต่อ ความร้อนได ้สปอร์เหล่าน้ีจะแพร่พนัธุภ์ายในขนมปัง ถา้หากไม่ทาํให้

ขนมปังนั้นเยน็สนิทลงภายหลัง การอบ ก่อนการบรรจุ ขนมปังท่ีเสียจากแบคทีเรียอาจจะเกิดกล่ินไม่ดี
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ภายใน 24 ชัว่โมง และต่อมา จะเกิดสารสีนํ้ าตาลเหนียวภายในกอ้นขนมปังนั้นดงันั้นการป้องกนัการเสียของ

ขนมปังจากเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราอาจทาํไดโ้ดยรักษาความ สะอาดในสถานที่ประกอบการให้สะอาดและ

ถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ เช่น 

1. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ในการผลิตและการขนส่งใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

2. ถงัขยะควรมีฝาปิดใหมิ้ดชิด 

3. อยา่เก็บขนมปังหรือเศษอาหารที่เสียแลว้ใกลก้บับริเวณที่ทาํหรือที่เก็บ 

4. ก่อนบรรจุผลิตภณัฑต์อ้งแน่ใจวา่ขนมนั้นเยน็สนิท 

5. ทาํตารางทาํความสะอาดในบริเวณที่ทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัการ เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์

นอกจากการเส่ือมคุณภาพของขนมปังจากเช้ือจุลินทรียแ์ลว้ยงัพบปัญหา ขนมปังที่ทาํออก มาแลว้มี

รูปร่างหรือลกัษณะที่ไม่ดี ซ่ึงจะทาํใหข้นมปังมีคุณภาพดอ้ยลงไป ดงัน้ี 

1. ขนมปังที่ทาํแลว้เน้ือขนมปังแตกบริเวณดา้นขา้ง และเผยอขึ้นดา้นหน่ึง อาจเกิด จากการใส่ยสีต์

มากเกินไป วธีิแก ้ใหล้ดปริมาณยสีตล์ง 

2. ขนมปังที่ไดมี้สีอ่อนมาก ซ่ึงจะทาํใหข้นมปังมีสีซีดไม่สวยงาม วธีิแกโ้ดย เพิม่ อุณหภูมิในการอบ

มากขึ้น 

3. ขนมปังที่ไดมี้เน้ือหยาบ โพรงอากาศใหญ่อาจเกิดจากการหมักก่อนอบนาน เกินไป วิธีแก ้ถ้า

ตอ้งการใหข้นมปังมีเน้ือเนียนสวย ไม่ควรหมกัโดใหน้านเกินไป 

4. ผิวของขนมปังแห้งเร็ว อาจมีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการหมกัน้อย หรือใชเ้กลือในสูตรน้อย

เกินไป หรืออุณหภูมิที่ใชใ้นการอบตํ่าเกินไป อุณหภูมิที่ใชใ้นการอบขนมปังประมาณ 300-350 oF 

5. ขนมปังมีรูปร่างไม่สวยงาม ตัวขนมปังยุบ เอียง ผิวขรุขระ อาจมีสาเหตุมาจาก การขาด

ประสบการณ์ในการทาํรูปร่าง หรือกอ้นแป้งมีความเหนียวมากเกินไป วิธีแก ้ควรทาํรูปร่าง ของขนมปังให้

สวยงามก่อนเขา้อบและระยะเวลาในการหมกัตอ้งใหพ้อดี อยา่ใหน้อ้ยหรือมากเกินไป 

6. ขนมปังแซนวิชขยายตวัมากเกินไปดันฝาปิดให้เผยอขึ้นทาํให้ไดข้นมปังแซนวิชที่ มีรูปร่างไม่

สวยงาม วิธีแก้ คือ อย่าใช้เวลาหมักให้นานเกินหรือก้อนโดขยายตัวเต็มพิมพพ์อดี ควรให้ ก้อนโดขึ้ น

ประมาณ 3/4 ของพมิพก่์อนนาํเขา้อบ (นวรัตน์,มปป.) 
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ข้ันตอนพื้นฐานในการทําขนมปัง 

1. การผสมแป้ง 

การผสมแป้งนั้นโดยทัว่ไปแลว้จะแบ่งส่วนผสมออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1ส่วนผสมของแห้ง ไดแ้ก่ แป้ง ยสีต ์สารเสริมคุณภาพ นมผง (ถา้มีในตาํรับ) ร่อนผสมเขา้

ดว้ยกนั 

ส่วนที่ 2 ส่วนผสมของเหลว ไดแ้ก่ นํ้ าเยน็ นํ้ าตาลทราย ไข่ไก่ เกลือป่นและนมสด หรือนมขน้จืด 

(ถา้มีในสูตร) คนใหเ้ขา้กนัจนละลาย 

ส่วนที่ 3 ส่วนผสมไขมนั ไดแ้ก่ เนยสด เนยขาว มาร์การีน หรือนํ้ ามนัพชื 

การผสมแป้งวธีิน้ีจะช่วยใหผ้สมเขา้กนัไดดี้ และช่วยใหก้ลูเตน็ในแป้งถูกผสมจนถึง จุดท่ีใชไ้ด ้โดย

สงัเกตไดจ้ากการรวมตวัของกอ้นแป้ง ไม่เหนียวติดมือ และเคร่ืองผสมมีความนุ่มเนียน และสามารถดึงเป็น

แผน่บาง ๆ ไดโ้ดยไม่ขาดแต่ถา้ผสมแป้งหรือนวดแป้งน้อยเกินไป นั่นจะทาํให้แป้ง มีความยดืหยุน่ไดน้อย 

ปริมาตรหรือขนาดของขนมจะลดลงหรือจะมีเน้ือสมัผสัที่หยาบ 

2. การหมกัแป้งหลงัจากการผสม แป้งหลงัจากการผสมควรมีการพกัแป้งก่อนสักระยะหน่ึง เพื่อให้

แป้งคลายตวั ในการหมกันั้นโดยทัว่ไปแลว้จะหมกัโดยการคลึงแป้งเป็นกอ้นกลมและหมกัใน อ่างผสมหรือ

คลึงเป็นก้อนกลมและพกับนโต๊ะ โดยใช้ผา้ขาวบางชุบนํ้ าบิดหมาด ๆ คลุมก้อนแป้งเพื่อ ป้องกันไม่ให้

ผวิหนา้ของกอ้นแป้งแหง้ 

3. การไล่อากาศในกอ้นแป้ง หลงัจากที่แป้งถูกหมกัจนไดท้ี่แลว้จะไล่ลมออกใหแ้ก๊สที่มมาก เกินไป

นั้นออกไป เพือ่ใหข้นมปังมีเน้ือที่เนียน วธีิการคือใชมื้อกดเบา ๆ ที่กอ้นแป้ง หรือใชเ้คร่ืองรีด เพือ่ไล่อากาศ 

4. การเตรียมกอ้นแป้งใส่ไสห้รือพมิพห์ลงัจากการไล่อากาศในกอ้นแป้งแลว้ ตดักอ้นแป้งตามขนาด

ที่ตอ้งการ หลงัจากนั้นใชมื้อหรือเคร่ืองคลึงใหแ้หง้เป็นกอ้นกลมจนผวิหนา้เรียบเนียนจากนั้นจะขึ้นรูปพกัลง

ในพมิพห์รือพกัใหข้ึ้นเป็นสองเท่าและนาํมาใส่ไสต้ามตอ้งการ 

5. การพกัแป้งในพมิพ ์

การพกัแป้งในคร้ังน้ีระยะเวลาในการพกัขึ้นอยูก่บัขนาด รูปร่างของ กอ้นแป้ง และอุณหภูมิท่ีใชใ้น

การหมกั โดยทัว่ไปแลว้จะใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 32-40 องศา เซลเซียส ซ่ึงในระหวา่งการหมกันั้นจาํเป็น

ที่จะตอ้งใชผ้า้ขาวบางชุดนํ้ าหมาด ๆ คลุมแป้งดว้ยเพือ่ ป้องกนัผวิหนา้ของกอ้นแป้งแห้งกระดา้ง แต่ปัจจุบนั

ถา้เป็นระบบอุตสาหกรรมหรือร้านที่ขายดีก็จะใช ้ตูห้มกัแป้ง โดยตูห้มกัแป้งน้ีสามารถปรับระดบัอุณหภูมิที่

ใชใ้นการหมกัไดจึ้งช่วยใหไ้ดก้อ้นแป้งที่พอง ตวัอยา่งรวดเร็ว 



11 

 

6. การอบและการตกแต่งหลงัการอบอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบขนมปังโดยทัว่ไปจะใชอุ้ณหภูมิ 

ที่350-400 องศาฟาเรนไฮตส่์วนระยะเวลาที่ใชใ้นการอบนั้นก็ขึ้นอยูก่บัขนาดของกอ้นแป้งเช่นกนั  โดยก่อน

อบบางตาํรับอาจจะเพิม่สีสนัแก่ขนมปัง โดยจะมีการทาหนา้ขนมปังดว้ยของเหลวต่าง ๆ เช่น  ไข่ไก่ นมสด 

เป็นตน้ และเม่ืออบสุกแลว้ถา้ตอ้งการใหข้นมปังดูมนัเงา ส่วนใหญ่ก็จะทาหน้าขนมปัง ดว้ยเนยสดทบัอีกที 

ขนมก็จะดูมนัเงา จึงนาํออกจากพิมพห์รือถาด บางตาํรับจะมีการตกแต่งหลงัการ อบเพื่อให้ไดร้สชาติที่ดี

และดูสะดุดตา น่ารับประทานมากยิง่ขึ้น การตกแต่งนั้นก็มีหลายวธีิ เช่น การ โรยหนา้ขนมดว้ยนํ้ าตาลไอซ่ิง 

หรือการตกแต่งดว้ยนํ้ าสลดัครีม จึงพกับนตะแกรงจนเยน็สนิทเพือ่ป้องกนัการเกิดราไดง่้าย จากนั้นจึงบรรจุ

ลงในบรรจุภณัฑท์ี่เตรียมไว ้หลงัจากการบรรจุแล้วควรเก็บ ขนมปังไวใ้นห้องที่ไม่แห้งจนเกินไป และมี

อุณหภูมิที่เยน็พอเหมาะ 

การหมักแป้งก่อนขึน้รูปจะมีด้วยกัน 3 วิธีคือ 

1. การผสมแป้ง 2 ชั้นตอน คือ ให้นาํแป้ง 30% กบัยสีตแ์ละนํ้ า 25%   ของนํ้ าหนัก แป้งผสมให้เขา้

กนั แลว้หมกัไวใ้หข้ึ้นฟูเป็นสองเท่าตวัจึงนาํไปใส่เคร่ืองผสมกบัส่วนผสมที่เหลือจน ส่วนผสมเนียนดี จึงนาํ

ออกมาแบ่งนํ้ าหนกัแลว้ขึ้นรูปไดเ้ลย 

2. การผสมส่วนผสมตีรวมกนัทั้งหมดจนเนียน จึงนาํออกมาพกัโดขึ้นเป็นสองเท่าตวัจึงนาํมาแบ่งนํ้ า

หกัแลว้ป้ันขึ้นรูปได ้

3. วธีิที่ 3 (จะมีส่วนผสมของหวัเช้ืออยูใ่นสูตรอยูแ่ลว้) จึงขอให้ทุกท่านเลือกใชส่้วนที่ง่ายที่สุดและ

ออกมาดี (ถา้ไม่มีสูตรแป้งก็ใหใ้ชว้ธีิที่ 1 และ 2 ไดเ้พือ่ความสวยงามของผวิขนมปัง) การผสมแป้งถูกวิธีและ

ส่วนประกอบ 

1. การเลือกใชย้สีตส์าํหรับทาํขนมปังจืดในการทาํขนมปังฝรั่งเศส 

2. นํ้ าที่ใชผ้สมขนมปังควรเป็นนํ้ าเยน็จดัหรือถา้ผสมในจาํนวนมาก ๆ ใหเ้พิม่นํ้ าแขง็ 

3. ถาดที่ใชค้วรทาเนยขาวแลว้โรยดว้ยแป้งบาง ๆ 

4. ก่อนอบใชน้ํ้ าแตะใหผ้วิขนมปังขึ้นในกรณีใชห้วัแก๊ส (เตาไฟฟ้าแบบมีสตรีมนํ้ า) 

5. ขอ้ควรจาํ การผสมแป้งที่ไม่มีแป้งเช้ือควรหมกัแป้งก่อนทุกคร้ัง ควรแบ่งนํ้ าหนกัก่อนขึ้นรูป 

นํ้าตาล 

นํ้ าตาลเป็นสารประกอบอินทรียท์ี่เป็นผลึกละลายไดดี้ในนํ้ าและมีรสหวาน จดัอยูใ่นอาหารประเภท 

คาร์โบไฮเดรต นํ้ าตาลที่มีขายในตลาดนั้ นเป็นนํ้ าตาล ทรายขาวที่ผลิตจากอ้อย นํ้ าตาลน้ีเป็นซูโครสที่
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บริสุทธ์ิ  99.9% มีอยูห่ลายชนิดที่นาํมาใชใ้นการทาํผลิตภณัฑ ์  เบเกอร่ีทัว่ ๆ ไป สาํหรับขนมปังนั้นนํ้ าตาล

เป็นตวัเพิ่ม กล่ินรส เพื่อให้เกิดความหวานและยงัช่วยในเร่ืองของ การหมัก คือ เป็นอาหารของยสีต์ และ

นํ้ าตาลยงัทาํใหสี้ ของขนมปังน่ารับประทานมากยิง่ขึ้น โดยปกติ นํ้ าตาลจะมี 3 ชนิดดว้ยกนั คือ 

1. นํ้ าตาลทรายขาว (Granulated Sugar) ใชก้นัมากในการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีนํ้ าตาล ทรายมีขนาด

ความละเอียดต่าง ๆ กนั มีตั้งแต่เป็นผงละเอียดมาก ธรรมดาและหยาบ นํ้ าตาลทรายที่ ใชไ้ดผ้ลดีควรมีความ

ละเอียดและขาว เพราะจะผสมเขา้กบัส่วนผสมอ่ืน ๆ ไดดี้ ถา้นํ้ าตาลที่ใชมี้ขนาด ผลึกที่ใหญ่ของมนัจะไม่

ละลายหมดและจะคงอยูใ่นรูปเม็ด ผลึกของนํ้ าตาลจะไม่ละลายโดยความร้อน จากตูอ้บและนํ้ าตาลที่อยูใ่กล ้

ๆ ผวิขนมจะเกิดเป็นจุดขึ้น นอกจากนั้น ผลึกนํ้ าตาลที่หยาบจะไปขูด เอาดีบุกที่เคลือบเคร่ืองผสมหรือชาม

ผสมทาํใหเ้กิดสีเทาขึ้นในผลิตภณัฑ ์และยงัเป็นมากขึ้น ถา้เนย หรือไขมนัท่ีนาํมาตีกบันํ้ าตาลทรายหยาบก็มี

มาก เช่น ใชใ้นการโรยไปบนคุกก้ียอ้มสีต่าง ๆ ใชท้าํไส้ขนมและไซรัปสาํหรับทาํไอซ่ิงแต่งหน้าเคก้ ส่วน

นํ้ าตาลผงใชใ้นการทาํไอซ่ิง 

2. นํ้ าตาลไอซ่ิง (Icing or Confectionery Sugar) นํ้ าตาลชนิดน้ีเป็นผงละเอียดที่มีแป้ง ขา้วโพดปนอยู่

ดว้ยประมาณ 3% ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัการจบัตวัเป็นกอ้น หรือป้องกนัการเป็นผลึกของ   นํ้ าตาล ส่วนมากใชใ้น

การทาํไอซ่ิงและผสมกบัแป้งเป็นแป้งเคก้สาํเร็จรูป ความละเอียดของนํ้ าตาลชนิดน้ีช่วยให้ผสมง่ายขึ้นและ

มกัใชก้บัแองเจิลเคก้ 

3. นํ้ าตาลทรายแดงหรือนํ้ าตาลทรายสีรํา (Yellow or Brown) นํ้ าตาลชนิดน้ีจะมีพวกคาราเมล แร่

ธาตุและ ความช้ืนปนอยู่ดว้ย และยงัเป็นนํ้ าตาลที่ไม่บริสุทธ์ิหรือ  เรียกว่า นํ้ าตาลดิบ นํ้ าตาลชนิดน้ีใชใ้น

ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการ กล่ินรสและสีของนํ้ าตาลทรายแดง ส่วนใหญ่ใชใ้นการทาํคุกก้ี และเคก้บางชนิด เช่น 

ฟรุ้ตเคก้ ไม่ใชใ้นการทาํเคก้ที่มีความ เบา ถา้จาํเป็นตอ้งใชค้วรเพิ่มความระมดัระวงัให้มากในการที่ จะผสม

ไขมนัการใช้ไขมันในการทาํขนมปังก็เพื่อให้ขนมปังมีความนุ่มมากยิ่งขึ้น ช่วยให้รูพรุนในเน้ือขนม ปัง

สมํ่าเสมอ และยงัทาํให้ขนมปังมีความมนัเงา ลกัษณะของเน้ือขนมปังมีสีและรสชาติ รวมทั้งกล่ินท่ี หอม

ของไขมันหรือเนยแต่ละชนิดที่ใช้ทาํขนมปังไขมนัที่ใช้ในการทาํเบเกอร่ีได้มาจากพืชและสัตวจ์ากสัตว์-

ไขมนัเนย (จากนม), ไขมนัหมู, ไขมนัปลาจากพืช  นํ้ ามนัมะพร้าว , ปาล์ม, เมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ฝ้าย งา ถัว่

ต่างๆ 
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ชนิดของเนยที่ใช้ในการทําเบเกอร่ีมีดังนี้ 

1. เนยสด (Butter) ทาํจากส่วนที่เป็น ไขมนัของนํ้ านมววั ประกอบด้วยไขมนั 80% มีสีเหลือง มี 

กล่ินรสหวานมีลกัษณะแขง็ที่อุณหภูมิหอ้ง เนยสดนั้นใชไ้ด ้ดีที่สุดในการให้กล่ินรส แต่จะมีคุณสมบติัดอ้ย

ในการตีครีม คือ เนยสดจะตีเป็นครีมไม่ดี และขาดความเป็นเน้ือ    เดียวกัน เคก้ท่ีทาํจากเนยสดล้วน ๆ 

โดยทัว่ไปจึงมี ปริมาตรต่างกบัเน้ือเคก้หยาบ แต่มีรสชาติหอมหวานน่ารับประทาน 

2. มาการีน (Margarine) มีมากมายหลายชนิดตามความสามารถในการละลาย และการใชป้ระโยชน์ 

โดยทัว่ไปจดัเป็น 3 ชนิดคือ มาการีนอ่อน (Table Margarine) มาการีนสาํหรับ ทาํขนมทัว่ ๆ ไป (Bake’s 

Margarine) และเพสตรีมาการีน (Pastry Margarine) ใชท้าํเพสตรี โดยเฉพาะ 

2.1 มาการีนอ่อน  มาการีนชนิดน้ีโดยปกติแลว้จะตอ้งเก็บในตูเ้ยน็ เพราะมี จุดละลายเม่ือตั้ง 

ทิ้งไวใ้นอุณหภูมิปกติ มีความอ่อนตวั สามารถตกัป้ายบนแผน่ขนมปังรับประทาน ได ้มีกลิ่นรสคลา้ยเนยสด

และละลายง่ายในปาก 

2.2 มาการีนสาํหรับทาํขนม (Bake’s Margarine) มาการีนชนิดน้ีใช ้เหมือนกบัชอร์ตเทนน่ิง 

หรือเนยขาว มีจุดละลายสูงและมีช่วงสภาพการยดืหยุน่ (Plastic  Range) ที่ กวา้งมีเน้ือละเอียดเนียน ใชผ้สม

ทาํขนมเคก้แทนเนยสดได ้

2.3 เพสตรีมาการีน (Pastry Margarine) มาการีนชนิดน้ีปกติจะผลิต ออกมา 2 แบบ คือ เดน 

นิชเพสตรีมาการีน และพฟัฟ์เพสตรีมาการีน 

3. ชอร์ ตเทนน่ิง(Shortening) การใชช้อร์ตเทนน่ิง (เนยขาว) ที่มคุณภาพดีเป็นส่ิง สาํคญัเพราะจะ

เป็นการเน้นถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่อบด้วยชอร์ตเทนน่ิง จาํแนกออกเป็นชนิด     ต่างๆ ตามการใช้

ประโยชน์ คือ 

3.1 ชอร์ตเทนน่ิงอเนกประสงคเ์ป็นไขมนัแขง็ที่ใชไ้ดก้บัผลิตทัว่ ๆ ไป มีความคงตวัสูง 

ใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑเ์บเอร่ีหลายอยา่ง เช่น ขนมปังหวาน อาหารวา่งต่างๆ 

3.2ชอร์ตเทนน่ิงที่มความคงตวัสูง เป็นไขมนัชนิดพเิศษที่ใชใ้นการทาํ ผลิตภณัฑพ์วกแครก 

เกอร์ สวทีบิสกิต 

3.3 ไฮ-เรโชชอร์ตเทนน่ิง เป็นไขมนัแขง็ที่ ผสมพวกสารอิมลัซิไฟดล์งไป ทาํใหไ้ขมนัมี 

คุณสมบติัพเิศษในการที่ จะอุม้นํ้ าไดใ้นสดัส่วนที่สูงเพือ่ใชก้บัสูตรขนมเคก้ที่มีอตัราส่วนของ นํ้ าตาลต่อแป้ง

และส่วนอ่ืนๆ สูง 
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3.4 ชอร์ตเทนน่ิงที่ใชส้าํหรับขนมปัง ใช ้สาํหรับทาํโดขนมปังจืดและขนมปังหวาน 

โดยเฉพาะหนา้ที่ของไขมนัในการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

นม (Milk)  

นมท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดมีหลายชนิด แต่ที่ใชใ้นการทาํ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีแบ่งออกได ้3 พวกดงัน้ี 

1. นมสด แยกออกไดด้งัน้ี 

1.1 นมสดบริสุทธ์ิที่มีไขมนัเตม็ (Whole Milk) 

1.2 นมสดที่เอาไขมนัออกแลว้ หรือที่เรียกวา่ หางนมสด (Skim Milk) 

1.3 นมเปร้ียวหรือบตัเตอร์มิลค ์(Butter Milk) 

นมสดส่วนใหญ่ในการการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีไม่ค่อยไดน้าํมาใชเ้น่ืองจากการใชน้มสด จะตอ้ง

ผ่านการตม้ก่อน มิฉะนั้น จะทาํให้กลูเต็นถูกทาํลาย ทาํให้กอ้นแป้งและผลิตภณัฑท์ี่ออกมามีปริมาตรเน้ือ

หยาบและราคาแพงกวา่นมขน้จืดหรือนมผงส่วนนมเปร้ียวถา้ใส่ในผลิตภณัฑท่ี์หมกัดว้ยยสีต ์ความเป็นกรด

ของแป้งโดจะเพิ่มขึ้ น จึงต้อง ใช้เวลาในการหมักและการป้ันใส่พิมพ์เร็วขึ้ นส่วนเค้กท่ีมีโกโก้หรือ

ช็อกโกแลตความเป็นกรดจะเพิม่ขึ้น  เช่นกนั ถา้ใส่นมเปร้ียวจะทาํใหเ้ป็นกลางไดโ้ดยใส่โซดาไบคาร์บอเนต

ลงไปและในขณะเดียวกนัก็จะทาํใหเ้น้ือเคก้ขึ้นฟูอีกดว้ย 

2. นมขน้จืด ไดแ้ก่นมที่นาํมาระเหยเอาความช้ืนออก แลว้นาํส่วนผสมที่เหลือไปไฮโมจิไนซ์แยก

ออกไดด้งัน้ี 

2.1 นมขน้หวานที่ทาํจากนมสดบริสุทธ์ิซ่ึงนาํมาระเหยและเติมนํ้ าตาลลงไปประมาณ 42% 

2.2 นมขน้จืดชนิดมีไขมนัและไม่มีไขมนั (หางนม) ไดจ้ากการนาํนมสดมาระเหยแต่ ไม่ 

ตอ้งเติมนํ้ าตาลรู้จกักนัในช่ือของนมสดระเหยการใชน้มขน้จืดใชไ้ดง้่ายและสะดวก ไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาตม้

ก่อนเหมือนนมสด เพราะได้ผ่าน การให้ความร้อนอย่างเพียงพอที่จะใช้ได้โดยไม่ตอ้งทาํให้ร้อนก่อน

นาํไปใช้ เม่ือจะใช้นมขน้จืดหรือนม สดระเหยแทนสมสดจะตอ้งเติมนํ้ าลงไปในนมระเหยในปริมาณที่

เท่ากนั เช่น นมสด 1 ถว้ยตวง  จะตอ้งใชน้มขน้จืด1/2 ถว้ยตวงผสมน้าเปล่า 1/2 ถว้ยตวง จะเท่ากบันมสด 1 

ถว้ยตวง ปัจจุบนัการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีนิยมใชน้มขน้จืดเพราะราคาถูกและเก็บรักษาง่ายเม่ือเทียบกบันม

สด 

3. นมผง ไดแ้ก่นมสดที่มีไขมนัเตม็หรือหางนมท่ีปราศจากไขมนั โดยนาํมาตม้ให้ร้อนก่อน แลว้ฉีด

พน่ผา่นเคร่ืองทาํใหแ้หง้นมผงที่ไดไ้ม่ควรมีความช้ืนเกิน 4%ในการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในปัจจุบนันิยมใน

นมผงที่ปราศจากไขมนัเพราะเก็บไดน้านกว่าไม่หืนง่ายราคาถูกกว่า แต่ถา้นมผงเป็นเม็ดควรบดให้ละเอียด
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ก่อน หรือเม่ือผสมกบัแป้งแลว้ ควรร่อนอีกคร้ังเพื่อส่วนผสมจะมีเน้ือเนียนไม่เป็นกอ้น ส่วนการทาํพวก

คสัตาร์ดหรือไส้ขนมที่ใส่นมผง ควรละลายนมผงกบันํ้ าเยน็จนละลาย ไม่ควรละลายดว้ยนํ้ าร้อน จะทาํให ้

เคซีนในนมแขง็ตวั ทาํให ้ผลิตภณัฑท์ี่ไดเ้ป็นกอ้น ตอ้งเสียเวลากรองใหม่อีกหน้าที่ของนมที่มีตอผลิตภณัฑ์

เม่ือใชน้มในการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีควรตอ้งคาํนึงถึงส่วนสาํคญั 2 ส่วนในนม คือ 

1. ส่วนที่เป็นนํ้ า 

2. ส่วนที่เป็นของแขง็ในนม 

นํ้ าในนมจะมีอยู่ระหว่าง 12.5-90%  ขึ้นอยู่กบัชนิดของนมนั้น ทาํหน้าที่หลายอยา่งเม่ือมีอยู่ ในปริมาณที่

เหมาะสมคือ 

1. ช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่ารับประทาน 

2. ช่วยรวมส่วนผสมอ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั 

3. ช่วยละลายนํ้ าตาลซ่ึงเป็นตวัทาํใหผ้ลิตภณัฑอ์่อนนุ่ม 

4. ช่วยใหแ้ป้งเกิดเป็นโครงสร้างของผลิตภณัฑอ์่อนนุ่ม 

5. ความช้ืนของนมนั้นไม่ไดเ้ป็นทั้งตวัทาํใหผ้ลิตภณัฑแ์ขง็ขึ้นหรือนุ่มขึ้น แต่เม่ือรวม กบัส่วนผสม

อ่ืนๆ แลว้อาจช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์ทั้งความแขง็และความนุ่มทั้งสองอยา่งไดไ้ข่ 

ไข่ 

ที่ใชใ้นการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีสวนมากใชไ้ข่ไก่ เป็น วตัถุดิบที่มีราคาสูงและมีความสาํคญัมากใน

การทาํผลิตภณัฑ ์ โดยเฉพาะพวกขนมเคก้และขนมปังหวานท่ีมีสูตรเขม้ขน้ในการทาํเคก้ ประมาณ 50% จะ

เป็นส่วนผสมของไข่ 

ชนิดของไข่ 

1. ไข่สด (Fresh Egg) หมายถึงไข่ที่ยงัอยูใ่นเปลือก 

2. ไข่เหลว (Liquid Egg) หมายถึง ไข่ท่ีตอกออกจากเปลือกแลว้ และบรรจุในกระป๋อง ซ่ึงจากไข่

เหลวน้ีก็นาํไปแช่แข็งหรือนาํไปทาํไข่ผง ซ่ึงเป็นการถนอม อาหารไวใ้ห้ใชไ้ดน้าน ๆหน้าที่ของไข่ที่มีต่อ

ผลิตภณัฑ ์ไข่ทาํหนา้ที่ ต่างๆ ในผลิตภณัฑ ์คือ 

1. ขึ้นฟู เม่ือตีไข่ขาวจะเกิดฟองซ่ึงประกอบดว้ยฟองอากาศเล็ก ๆ เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงแต่ 

ละฟองก็ถูกลอ้มดว้ยแผน่โปรตีนจากไข่ การตีไข่ดว้ยเคร่ือง  การสมัผสัของแผน่โปรตีนบาง ๆ กบั อากาศจะ

ทาํใหโ้ปรตีนบางส่วนแขง็ตวัและทาํใหฟ้องนั้นคงตวั ในการอบฟองอากาศจะขยายตวัเม่ือ ไดรั้บความร้อน 
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และแผ่นโปรตีนจะยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยึดได้ เม่ือส่วนผสมหรือไข่ขาวที่ตแข็งได้รับ อุณหภูมิสูงถึงจุด

โปรตีนจะแขง็ตวัอยา่งทัว่ถึง จะสูญเสียความยดืตวัและจะจบัตวัเป็นโครงสร้างท่ีแขง็ ของผลิตภณัฑ ์

2. สี ไข่แดงจะช่วยใหเ้คก้มีสีเหลือง 

3. ความเขม้ขน้ เน่ืองจากไข่มีไขมนัและของแขง็อ่ืน ๆ ผลิตภณัฑจ์ะมีไขมนัและมีรสหวาน 

ขึ้นนอกจากนั้นไข่ยงัช่วยใหส่้วนผสมมีความมนั สามารถผสมง่ายขึ้น 

4. กล่ินรสไข่มีกล่ินรสเฉพาะซ่ึงบางคนชอบใหมี้ในผลิตภณัฑ ์

5. ความสดและคุณค่าทางอาหาร เน่ืองจากไข่มีความช้ืน (75% สาํหรับไข่ทั้งฟอง)  และมี 

ความสามารถตามธรรมชาติในการที่จะรวมและเก็บความช้ืนไว ้จึงทาํใหก้ารแหง้ของผลิตภณัฑ ์เกิดชา้ลงไข่

มีคุณค่าทางอาหารสูงและทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าเกลือ  

เกลือ 

เป็นวตัถุดิบที่ราคาถูกที่สุด และปริมาณที่ใชก้็เป็น ปริมาณที่นอ้ยเม่ือใชใ้นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทัว่ๆ ไป 

หนา้ที่ของเกลือ 

1. เพิม่รสชาติ 

2. ช่วยควบคุมการทาํงานของยสีตใ์นการหมกั 

3. ช่วยทาํใหก้ลูเตน็ของโดมีพลงัในการยดืตวัและ แขง็แรงใหแ้ก่กลูเตน็ 

4. ช่วยป้องกนัการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ตอ้งการขณะหมกั (ปรีดา , 2553) 

ปัญหาและวิธีแก้ไขที่เกิดขึน้กับขนมปัง 

ปัญหา สาเหตุ วธีิแกไ้ข ขนมปังกอ้นเล็กกวา่ที่ควร 

- แป้งที่ผสมแน่แขง็เกินไป 

- อุณหภูมิหอ้งเยน็เกินไป 

- ยสีตน์อ้ยเกินไป 

- อุณหภูมิในเตาสูงเกินไป 

-  ยดื เ ว ล า ใ น ก า ร ห มกั ค ร้ัง สุดทา้ยใหน้านขึ้น 

- หมกัในตูอ้บไอนํ้ า 

- เพิม่ปริมาณยสีต ์      

- ปรับอุณหภูมิใหค้งที่ 
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- ขนมปังกอ้นโตเกินไป 

- เวลาในการหมกัแป้งนาน เกินไป 

- อุณหภูมิในเตาอบตํ่าเกินไป 

- ปริมาณของเกลือนอ้ยทาํใหค้วามคงรูปของกลูเตน็ในแป้งลดลง 

- ระยะในการหมกัคร้ังสุดทา้ย นานเกินไป 

- ลดเวลาในการหมกัลง 

- เพิม่อุณหภูมิใหไ้ดท้ี่    

- เพิม่ปริมาณเกลือ 

-  ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ห มกั ค ร้ัง สุดทา้ยใหส้ั้นลงสีของขนมปังซีด 

- หมกัแป้งนานเกินไป 

- ใชเ้กลือนอ้ยเกินไป 

- นํ้ าตาลนอ้ยเกินไป 

-  ความช้ืนในการหมกั ค ร้ัง สุดทา้ยมีนอ้ย 

- ลดเวลาในการหมกั 

- เพิม่เกลือ 

- เพิม่นํ้ าตาลใหม้ากขึ้น 

- ควรใชผ้าชุบนํ้ าหมาดๆ ปิด 

- ขนมปังมีรูโพรง 

- คุณภาพของกลูเตน็ไม่ดีเพราะแป้งใหม่เกินไป 

-  ยสีตม์าก ทาํใหเ้กิดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซดม์าก 

- ใชไ้ขมนัมากเกินไป 

ในขณะที่มว้นแป้ง 

- ใชแ้ป้งนวลช่วยมากเกินไป 

- เลือกแป้งที่มอายกุารใชไ้ด ้เวลาที่ด 

- ลดปริมาณยสีตล์ง 

- ลดปริมาณไขมนัลง 

- ลดปริมาณแป้งนวล 
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บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบทดลอง โดยใชข้นมปัง จาํนวน 3 สูตร (ภาคผนวก ก) พจิารณาปัญหา 

ขอ้บกพร่องแลว้ทดสอบความพอใจของผูบ้ริโภค 

การเตรียมวัตถุดิบ 

1. แป้งขนมปัง ตราหงส์ขาว 

2. แป้งขนมปัง ตรายานอวกาศ 

3. แป้งเคก้ ตราพดัโบก 

4. แป้งเคก้ ตราริบบิ้น 

5. ยสีต ์

6. นมผง 

7. นมขน้จืด 

8. นํ้ าสะอาด 

9. เกลือป่น 

10. นํ้ าตาลทราย 

11. ไข่ไก่ 

12. เนยสด 

13. มาการีน 

14. สารเสริม 

15. เอ็มเพล็กซ์ 

16. โดเบส 

17. รีซีเทก็ 

อุปกรณ์ในการผลิต 

1. เตาอบ 



19 

 

2. เคร่ืองผสมอาหาร 

3. เคร่ืองชัง่สปริง 

4. ถาด 

5. ถุงพลาสติก 

6. ถว้ยตวง ชอ้นตวง 

 

ศึกษาสูตรมาตรฐานในการผลิตขนมปัง 

1.  เลือกสูตรมาตรฐานและกรรมวธีิการผลิต 

    เลือกสูตรมาตรฐานและกรรมวธีิการผลิตขนมปังจาํนวน 3 สูตร ดงัแสดงใน  ภาคผนวก ก มา 

ทาํการผลิตเป็นขนมปัง  3  ตาํรับ จากนั้นทาํการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั  5 ระดบั 1 = ไม่ชอบ

มากที่สุด  2 = ชอบนอ้ย  3 = ชอบปานกลาง  4 = ชอบมาก   5 = ชอบมากที่สุด)  ทดลอง 2 คร้ัง ใชผู้ท้ดสอบ

จาํนวน 30 คน เพื่อหาความชอบของ คุณลกัษณะ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ

ความชอบรวม   เพือ่เลือกสูตรมาตรฐานของขนมปังท่ีเหมาะสม 

2. กรรมวธีิการผลิตขนมปัง 

    นวดในเคร่ืองผสมพอเขา้กนัใส่เนยสด นวดต่อไปจนเน้ือนุ่มเนียนพกัไว ้25-30 นาที แบ่งแป้งที่

ได้เป็นก้อนกลม หนัก 30 กรัม พกัไว ้20นาที  ใส่ไส้ตามที่ตอ้งการ พกั 20 นาที นําเขา้อบในเตาไฟฟ้า

อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด ์นาน 30 นาที 

3. ศึกษาการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภค 

    ศึกษาการยอมรับผลิตภณัฑข์นมปังที่ไดสู้ตรมาตรฐานแลว้ ทาํการทดสอบกบันกัเรียนวดับวัหวัน่

จาํนวน 100 คน ที่เคยรับประทานขนมปังมาก่อน แลว้หาค่าเฉล่ีย 

สถานที่ทําการวิจัย 

 โรงอาหารของโรงเรียนวดับวัหวัน่ 

ระยะเวลาทําการวิจัย 

เร่ิมตั้งแต่เดือน 1 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2560  

 



20 

 

บทที ่4  

ผลการวจิยั 

 

การพฒันาสูตรขนมปังของโรงเรียนวดับวัหวัน่ใหไ้ดม้าตรฐานในคร้ังน้ี ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

 

1. ผลการวิจัยสูตรขนมปัง 

 ขนมปังสูตรที่ 1  

 ผลที่ได ้ 

1. ขึ้นฟูดีมาก 

2. แป้งกระดา้ง 

3. รสจืด 

4. กอ้นใหญ่ 

5. เม่ือทิ้งไวจ้นเยน็จะไม่หดตวั 

ขนมปังสูตรที่ 2 

  ผลที่ได ้ 

1. กอ้นมีขนาดเล็ก 

2. รสชาติเน้ือขนมปังอร่อย 

3. ขึ้นฟูเพยีงเล็กนอ้ย 

4. พอเยน็แลว้หนา้ขนมปังแขง็กระดา้ง 

ขนมปังสูตรที่ 3 

ผลที่ได ้ 

1. ขึ้นฟูดีมาก 

2. รสชาติเน้ือขนมปังหวานมนั 

3. กอ้นใหญ่ 

4. เม่ือทิ้งไวจ้นเยน็จะไม่หดคืนตวั 
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2.  ผลการศึกษาเทคนิคการทําขนมปัง 

  

ปัญหา สาเหตุ เทคนิควิธีแก้ไข 

ขนมปังกอ้นเล็กกวา่ที่ควร -แป้งที่ผสมแน่นแขง็เกินไป 

 

-อุณหภูมิหอ้งเยน็เกินไป 

-ยสีตน์อ้ยเกินไป 

-อุณหภูมิในเตาสูงเกินไป 

-ยืดเวลาในการหมักคร้ังสุดท้าย

ใหน้านขึ้น 

-หมกัในตูอ้บไอนํ้ า 

-เพิม่ปริมาณยสีต ์

-ปรับอุณหภูมิใหค้งที่ 

ขนมปังกอ้นโตเกินไป -เวลาในการหมกัแป้งนานเกินไป 

-อุณหภูมิในเตาอบตํ่าเกินไป 

-ปริมาณของเกลือน้อย ทาํให้ความคง

รูปของกลูเตน็ในแป้งลดลง 

-ระยะเวลาการหมักแป้งคร้ังสุดท้าย

นานเกินไป 

- ลดเวลาในการหมกั 

-เพิม่อุณหภูมิใหค้งที่ 

-เพิม่ปริมาณเกลือ 

 

 

-ลดเวลาในการหมกัลง 

สีของขนมปังซีด -หมกัแป้งนานเกินไป 

-ใชเ้กลือนอ้ยเกินไป 

-นํ้ าตาลนอ้ยเกินไป 

-ความช้ืนในการหมกัคร้ังสุดทา้ยมีนอ้ย 

-ลดเวลาในการหมกั 

-เพิม่เกลือ 

-เพิม่นํ้ าตาลใหม้ากขึ้น 

-ควรใชผ้า้ชุบนํ้ าหมาด ๆ ปิด 

ขนมปังมีรูโพรง -คุณภาพของกลูเต็นไม่ดี เพราะแป้ง

ใหม่เกินไป 

-ยสีตม์าก ทาํใหเ้กิดก๊าซมาก 

-ใชไ้ขมนัมากเกินไปในขณะมว้นแป้ง 

-ใชแ้ป้งนวลช่วยมากเกินไป 

-เลือกแป้งท่ีมีอายกุารใชไ้ดน้าน 

 

-ลดปริมาณยสีตล์ง 

-ลดปริมาณไขมนัลง 

-ลดปริมาณแป้งนวล 

 

3. ผลการวจิยัการยอมรับการบริโภคของผลิตภณัฑข์นมปังตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐาน 

    โรงเรียนวดับวัหวัน่ได้คดัเลือก สูตรขนมปัง สูตรท่ี 3 เป็นสูตรมาตรฐานของโรงเรียนและได้

ทดสอบความชอบของนกัเรียน 100 คน พบวา่ มีความชอบอยูใ่นระดบั มากที่สุด  ร้อยละ 90 
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บทที ่5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

1. จากวตัถุประสงค ์ขอ้ที่ 1 เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานขนมปังของโรงเรียนวดับวัหวัน่ สรุปผลไดว้่า 

สูตรที่ 3 มีความเหมาะสม มีขั้นตอนการทาํที่ง่าย เหมาะกับนักเรียน และรสชาติอร่อย ขึ้นฟู มีก้อนใหญ่ 

สีสนัน่ารับประทาน 

2. จากวตัถุประสงค ์ขอ้ที่ 2  เพือ่ศึกษาเทคนิคการทาํขนมปัง สรุปผลไดว้า่ เทคนิคในการทาํขนมปัง

นั้น ตอ้ง  ยืดเวลาในการหมกัคร้ังสุดทา้ยให้เหมาะสม  หมกัในตูอ้บไอนํ้ า  ปริมาณยสีตมี์ผลต่อการขึ้นฟู 

ปรับอุณหภูมิใหค้งที่   เพิม่นํ้ าตาลใหเ้หมาะสม  ควรใชผ้า้ชุบนํ้ าหมาด ๆ ปิด  เลือกแป้งท่ีมีอายกุารใชไ้ดน้าน 

ปริมาณไขมนัก็มีผลต่อขนมปัง  รวมถึงปริมาณแป้งนวลดว้ย 

3. จากวตัถุประสงค ์ขอ้ที่ 3  เพือ่ศึกษาการยอมรับการบริโภคของผลิตภณัฑข์นมปังตามสูตรที่เป็น

มาตรฐาน พบวา่นกัเรียนวดับวัหวัน่มีความชอบอยูใ่นระดบั มากที่สุด ร้อยละ 90  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเพิม่ความหลากหลายของไสข้นมปัง 

 2. ควรรักษาความสะอาดในการผลิตขนมปัง เช่น เล็บ ผม ควรใส่ชุดป้องกนั และลา้งมือทุกคร้ัง 

 3. ควรต่อยอดขนมปังใหมี้ราคา เช่น ผสมพชืจากธรรมชาติในเน้ือขนมปัง เช่น เห็ด ใบบวับก 

มะม่วง ทุเรียน เป็นตน้ 
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บรรณานุกรม 

 

นวรัตน์ เอ่ียมพทิกัษกิ์จ. มปป. ขนมอบ. พมิพค์ร้ังที่ 2 . สาํนกัพมิพแ์ม่บา้น,กรุงเทพฯ. 

สุชาดา งามประภาวฒัน์.2554.  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา อาหารอบ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  ราชมงคลธญับุรี,ปทุมธานี. 

สุรี  ทองกร. 2552. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย, 

เชียงราย. 

อรวรรณ พึ่งคาํ.2554. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  ราชมงคลธญับุรี,ปทุมธานี. 
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ภาคผนวก ก 
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ขนมปัง สูตรที ่1 

 

วัตถุดิบ 

 แป้งเคก้ตราพดัโบก   100  กรัม 

 แป้งขนมปังตราหงส์ขาว   400  กรัม 

 ยสีต ์     1 ชอ้นโตะ๊ + 2 ชอ้นชา 

 นมผง     30   กรัม 

 นํ้ าตาลทราย     100  กรัม 

 นํ้ า     220  กรัม 

 เกลือป่น    1  ชอ้นชา 

 ไข่ไก่     2  ฟอง 

 เนยสด     45  กรัม 

 สารเสริม    1  ชอ้นชา 

 เอ็มเพล็กซ์    1  ชอ้นชา 

 เนยสดสาํหรับทาหลงัอบ 

วิธีทํา 

 1. ร่อนแป้ง ยสีต ์นมผง เอ็มเพล็กซ์ สารเสริมเขา้ดว้ยกนั 

 2. ละลายเกลือ นํ้ าตาลทราย นํ้ า ผสมใหเ้ขา้กนั 

 3. ไข่ไก่ตีพอแตกผสมกบัส่วนผสมในขอ้ 2 

 4. เทส่วนผสมขอ้ 2 ลงไปในแป้งนวดพอเขา้กนั ใส่เนยสด นวดต่อไปจนเนียนนุ่ม พกัไว ้ 20 นาที 

 5. แบ่งแป้งที่หมกัขึ้นไดท้ี่แลว้ ป้ันเป็นกอ้นกลม หนกัประมาณกอ้นละ 30 กรัม นาํมาคลึงเป็นกอ้น

กลมพกัไวป้ระมาณ 20 นาที แลว้นาํมาใส่ไส ้จบัจีบดา้นล่างใหมิ้ดชิด พกต่ออีก 20 นาที แลว้ทานมบนหนา้

ขนมปังใหท้ัว่ นาํเขา้เตาอบใชไ้ฟประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต ์ใชเ้วลา 20 นาที จนสีเหลือง แลว้นาํออกมา

ทาเนยทนัที  

 

ที่มา: สุชาดา (2554) 
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ขนมปัง สูตรที ่2 

 

วัตถุดิบ 

 แป้งเคก้ตราริบบิ้น   80  กรัม 

 แป้งขนมปังตรายานอวกาศ 1,600  กรัม 

 ยสีต ์     6  ชอ้นโตะ๊ 

 นํ้ าตาลทราย     400  กรัม 

 เกลือป่น    2  ชอ้นชา 

 ไข่ไก่     2  ฟอง 

 นมขน้จืด    2.5  ถว้ย  

เนยสด     400  กรัม 

 นํ้ าเปล่า     2  ถว้ย  

สารเสริม    1  ชอ้นชา 

 โดเบส      5  กรัม 

 รีซีเทก็     15 กรัม 

 เนยสดสาํหรับทาหลงัอบ 

วิธีทํา 

 1. นํ้ าตาลทราย เกลือ นมขน้จืด ไข่ไก่ รวมกนั แช่เยน็พกัไว ้

 2. แป้ง ยสีต ์สารเสริม เทใส่โถ ค่อยๆ เทส่วนของเหลวลงไป ตีจนเนียน ใส่เนยสด 

 3. เอาออกมาตดักอ้นละ 30 กรัม  

 4. คลึงเป็นกอ้นกลมพกัไวป้ระมาณ 20 นาที แลว้นาํมาใส่ไส ้จบัจีบดา้นล่างใหมิ้ดชิด พกต่ออีก 20 

นาที แลว้ทานมบนหนา้ขนมปังใหท้ัว่ นาํเขา้เตาอบใชไ้ฟประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต ์ใชเ้วลา 20 นาที จน

สีเหลือง แลว้นาํออกมาทาเนยทนัที  

 

ที่มา: อรวรรณ (2554) 
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ขนมปัง สูตรที ่3 

 

 

วัตถุดิบ 

 แป้งขนมปังตรายานอวกาศ 1,000  กรัม 

 ยสีต ์     20   กรัม 

 นํ้ าตาลทราย     250  กรัม 

 เกลือป่น    1  ชอ้นชา 

 ไข่ไก่     2  ฟอง 

 นมขน้จืด    100  กรัม  

เนยขาว     100  กรัม 

เนยเหลือง    100  กรัม 

 นํ้ าเยน็      400   กรัม  

สารเสริม    15  กรัม 

 เนยสดสาํหรับทาหลงัอบ 

วิธีทํา 

 1. แป้ง ยสีต ์สารเสริม เทใส่โถ  

2. เอานํ้ าเยน็ นํ้ าตาลทราย เกลือ นมขน้จืด และไข่ไก่ ใส่อ่างคนผสมใหเ้ขา้กนั ใส่เนยสด ป่ันจน

เนียน 

 3. เอาออกมาตดักอ้นละ 30 กรัม  

 4. คลึงเป็นกอ้นกลมพกัไวป้ระมาณ 20 นาที แลว้นาํมาใส่ไส ้จบัจีบดา้นล่างใหมิ้ดชิด พกต่ออีก 20 

นาที แลว้ทานมบนหนา้ขนมปังใหท้ัว่ นาํเขา้เตาอบใชไ้ฟประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต ์ใชเ้วลา 20 นาที จน

สีเหลือง แลว้นาํออกมาทาเนยทนัที  

 

ที่มา: นางสาวกัญชลี ชมยนิดี วิทยากรสอนท้องถิ่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
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คะแนนการวจิยั 

ความพงึพอใจในการบริโภคขนมปังสูตรที ่3 

คนที่ ระดบั

ความชอบ 

คนที่ ระดบั

ความชอบ 

คนที่ ระดบั

ความชอบ 

คนที่ ระดบั

ความชอบ 

1 มากที่สุด 26 มากที่สุด 51 มากที่สุด 76 มากที่สุด 

2 มาก 27 มากที่สุด 52 มากที่สุด 77 มากที่สุด 

3 มาก 28 มากที่สุด 53 มากที่สุด 78 มากที่สุด 

4 มากที่สุด 29 มากที่สุด 54 มากที่สุด 79 มากที่สุด 

5 มากที่สุด 30 มากที่สุด 55 มากที่สุด 80 มากที่สุด 

6 มากที่สุด 31 มากที่สุด 56 มากที่สุด 81 มากที่สุด 

7 มากที่สุด 32 มากที่สุด 57 มากที่สุด 82 มากที่สุด 

8 มาก 33 มากที่สุด 58 มากที่สุด 83 มากที่สุด 

9 มากที่สุด 34 มากที่สุด 59 มากที่สุด 84 มากที่สุด 

10 มากที่สุด 35 มาก 60 มากที่สุด 85 มากที่สุด 

11 มากที่สุด 36 มาก 61 มากที่สุด 86 มากที่สุด 

12 มากที่สุด 37 มากที่สุด 62 มากที่สุด 87 มากที่สุด 

13 มากที่สุด 38 มากที่สุด 63 มากที่สุด 88 มาก 

14 มากที่สุด 39 มากที่สุด 64 มากที่สุด 89 มากที่สุด 

15 มากที่สุด 40 มากที่สุด 65 มากที่สุด 90 มากที่สุด 

16 มากที่สุด 41 มากที่สุด 66 มาก 91 มากที่สุด 

17 มากที่สุด 42 มากที่สุด 67 มากที่สุด 92 มากที่สุด 

18 มากที่สุด 43 มากที่สุด 68 มากที่สุด 93 มากที่สุด 

19 มาก 44 มากที่สุด 69 มากที่สุด 94 มากที่สุด 

20 มากที่สุด 46 มากที่สุด 70 มากที่สุด 95 มากที่สุด 

21 มากที่สุด 47 มากที่สุด 71 มากที่สุด 96 มากที่สุด 

22 มากที่สุด 48 มากที่สุด 72 มากที่สุด 97 มาก 

23 มาก 49 มากที่สุด 73 มากที่สุด 98 มากที่สุด 

24 มากที่สุด 49 มากที่สุด 74 มากที่สุด 99 มากที่สุด 

25 มากที่สุด 50 มากที่สุด 75 มากที่สุด 100 มากที่สุด 
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สรุปรายได้จากการขายขนมปัง 

 

ระยะเวลาการขาย 
ทุน 

(บาท) 

ขายได้ 

(บาท) 

กําไร 

(บาท) 

1 สูตร 285 400 115 

1 สปัดาห์ 285 x 5  =  1,425 400x5 =  2,000 575 

1 เดือน 1,425 x 4  =  5,700 2,000x4 =  8,000 2300 

    

 

รายไดน้กัเรียน/เดือน/คน  

2,300 ÷ 34 = 67  บาท 
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รูปถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

 
 

 


	ปก
	Slide Number 1

	ปก
	Slide Number 1




