บทความทางวิชาการ
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวิร์คช็อป Boulangerie”
ณ โรงแรมดุสติ ธานี 11-14 กรกฎาคม 2559
โดย รศ.ดร.สาอาง สืบสมาน

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2559

ยีสต์กับเทคนิคการหมักแป้งเพื่อทาขนมปังหลากสูตร
ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่เป็นส่วนสำคัญในกรรมวิธีในกำรหมักแป้งเพื่อทำขนมปัง โดยสูตรขนมปังมี
หลำยสูตรและมีวิธีกำรในกำรหมักแป้งแตกต่ำงกัน สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ แป้งที่หมักเตรียมไว้
ล่วงหน้ำก่อนใส่ยีสต์หรือวิธีออโต้ไลซ์ (autolyse) และแป้งที่ไม่ต้องหมักล่วงหน้ำคือผสมยีสต์ในแป้งได้ทันที ขนม
ปังจำกวิธีหมักแป้ง 2 แบบนี้มีรูปร่ำง รส กลิ่น เนื้อสัมผัสที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คือ ขนมปังสูตรออโต้ไลซ์
จะเป็นขนมปังเปลือกแข็ง เนื้อแน่น หนัก มีโพรงอำกำศขนำดใหญ่ เก็บไว้ได้นำนหลำยสัปดำห์ในที่โล่งแจ้ง
ส่วนขนมปังสูตรยีสต์มีเนื้อเนียน นุ่ม โพรงอำหำรเล็กมำก เปลือกบำง เก็บไว้ไม่ได้นำนเพรำะมีควำมชื้นสูง
เพรำะมีส่วนผสมของนมและเนยสูง จำเป็นต้องเก็บใบภำชนะป้องกันลมและอำกำศเพื่อรักษำควำมชื้น ขนมปัง
ทีว่ ำงจำหน่ำยทั่วไปเป็นกำรผลิตจำกโรงงำน ส่วนใหญ่จึงใส่วัตถุกันเสีย จึงอยู่ได้ประมำณ 7-10 วัน
วิธีกำรผลิตขนมปังจำกแป้ง 2 ชนิดนี้ก็มีควำมแตกต่ำงกันชัดเจน คือ
1) แป้งหมักล่วงหน้ำหรือออโต้ไลซ์ อำศัยหลักกำรหมักตำมธรรมชำติ วิธีกำรมำตรฐำนคือผสมแป้งกับ
น้ำให้เข้ำกันแล้วพักไว้ 30 นำที เพื่อให้จุลินทรีย์ในอำกำศเข้ำทำปฏิกิริยำซึ่งจะทำให้แป้งมีคุณสมบัติพร้อม
ขยำยตัวฟูขึ้นได้ หลังจำกหมัก 30 นำทีแล้วจึงนำมำเติมยีสต์ เติมเกลือและนวดจนเหนียวด้วยมือหรือเครื่อง
นวดไฟฟ้ำ (ประมำณ 15 นำที) หรืออุณหภูมิของแป้งมีควำมเหมำะสม (ประมำณ 23-27°) แล้วพักไว้ 1 ½ - 2
ช.ม. เพื่อให้เกิดกระบวนกำรหมักคือยีสต์ได้ย่อยน้ำตำลในแป้งไปใช้เพื่อกำรเจริญเติบโตผลจำกกำรย่อยทำให้
เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ที่ทำให้แป้งฟูขยำยตัวขึ้น เมื่อแป้งขยำยตัวได้ประมำณ 2 เท่ำ จึงนำแป้งออกมำ
นวดอีกครั้งโดยครั้งนี้จะมีกำรแบ่งแป้งให้เป็นขนำดและรูปทรงตำมต้องกำร แล้วพักไว้ให้แป้งฟูขึ้นอีกเป็นรอบที่
2 เมื่อได้ที่แล้วจึงนำเข้ำเตำอบที่อุ่นไว้ล่วงหน้ำให้ได้อุณหภูมิสูงประมำณ 250° โดยจำเป็นต้องฉีดน้ำในเตำอบ
ขณะนำแป้งเข้ำไปอบเพื่อลดควำมร้อนที่เผำเนื้อแป้งโดยตรง ใช้เวลำประมำณ 15 นำที จึงสุกได้ที่ กำรใช้ควำม
ร้อนสูงทำให้ผิวนอกของขนมปังมีสีเข้มหรือเกือบไหม้ เปลือกหนำและแข็ง
2) แป้งที่ไม่ต้องหมักล่วงหน้ำ คือ นำส่วนผสมแป้ง น้ำ ยีสต์ น้ำตำล เกลือ เนย ใส่อ่ำงพร้อมกันแล้ว
นวดให้เหนียวเข้ำกันด้วยมือหรือเครื่องนวดไฟฟ้ำ แล้วพักแป้งไว้ให้ขยำยตัวรอบที่ 1 นำมำนวดอีกครั้งแล้ว
แบ่งเป็นก้อนหรือรูปทรงตำมพิมพ์ที่ต้องกำรแล้วพักให้ขยำยตัวรอบที่ 2 จึงนำไปอบด้วยอุณหภูมิไม่สูงมำกคือ
160 °-170° อบเป็นเวลำนำนขึ้นคือ 20 นำที
ขนมปังสูตรออโต้ไลซ์ เช่น ขนมปังขำว ขนมปังธัญพืช ขนมปังคันทรี ขนมปังเบคอนรัสติค ขนมปังรำ
ข้ำวสำลี ขนมปังไรย์ผสมวอลนัต และครัวซองต์ ส่วนขนมปังสูตรทั่วไปไม่ต้องมีกระบวนกำรออกโตไรซ์ เช่น
ขนมปังเวียนนำ ขนมปังอังกฤษ ขนมปังผักโขม ขนมปังไรย์ และขนมปังมะเขือเทศ เป็นต้น ขนมปังเหล่ำนี้มี
ส่วนผสมสรุปได้ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้

ขนมปังขำว ขนมปัง
– white ธัญพืช
bread
แป้งขนมปัง
800 ก.
น้ำ 513 ก.
เกลือ 18 ก.
ยีสต์ 10 ก.

แป้งขนมปัง
336 ก.
เมล็ดธัญพืช
17 ก.
เชื้อเซำร์โด
(leaven
dough)
135 ก.
งำขำว 22
ก. จมูกข้ำว
สำลี 4.5 ก.
ยีสต์ 5 ก.
เกลือ 11 ก.
น้ำ 224 ก.
เมล็ด
linseed
21.5 ก.

ขนมปังคันท
รี่ –
country
bread
น้ำ 280 ก.
แป้งขนมปัง
378 ก.
แป้งไรย์ 42
ก.
เกลือ 11 ก.
เชื้อเซำร์โด
(leaven
dough)
184 ก.
จมูกข้ำวสำลี
5 ก.
ยีสต์ 6 ก.

1.สูตรออโต้ไลซ์
ขนมปัง
ขนมปังรำ ขนมปังไรย์ ครัวซองต์ เบคอนรัส ข้ำวสำลี- ผสม
croissant
ติค- bacon bran bread วอลนัตrustic bread

แป้งขนมปัง
188 ก.
แป้งไรย์ 52
ก.
เกลือ 6 ก.
ยีสต์ 4ก.
เชื้อเซำร์โด
(leaven dough)
120 ก.
น้ำ 170 ก.
เบคอนแห้ง
หั่นเล็กๆ
162 ก.

แป้งรำข้ำว
สำลี 56 ก.
แป้งขนมปัง
324 ก.
เกลือ 8 ก.
ยีสต์ 6 ก.
น้ำ 258 ก.
เชื้อเซำร์โด
(leaven
dough) 40 ก.

Rye and
walnut bread

แป้งขนมปัง
62 ก.
แป้งไรย์
156 ก.
ยีสต์ 2 ก.
เชื้อเซำร์โด
(leaven
dough) 110
ก.
เกลือ 6 ก.
น้ำ 180 ก.
วอลนัต
(หักให้เล็ก
ลง) 120 ก.

เชื้อโด
poolish
(ประกอบด้วย
แป้งสำลี
type 45 102
ก. น้ำ 102 ก.
ยีสต์ 14 ก.)
แป้งโดครัว
ซองต์
(ประกอบด้วย
แป้งสำลี
type 45209 ก.
น้ำตำล 25 ก.
เกลือ 8 ก.
นมผง 8 ก.
เนย 33 ก.
น้ำ 50 ก.
เนยแห้ง 175
ก.

ขนมปัง
เวียนนำ –
Viennese
bread

เนย 38 ก.
ไข่ 53 ก.
แป้งขนมปัง
320 ก.
นมผง 22 ก.
เกลือ 9 ก.
น้ำตำล 30
ก.
น้ำ 146 ก.
ยีสต์ 7 ก.
ช้อกโกแลต
ชิพ 30 ก.

ขนมปัง
อังกฤษ –
soft white
sliced
bread
แป้งขนมปัง
311 ก.
น้ำ 94 ก.
ครีมนม 25
ก. นม 62
ก. ยีสต์ 6
ก. เกลือ 5
ก. น้ำตำล
25 ก. เนย
31 ก.
ไข่ 47 ก.

2.สูตรทั่วไป
ขนมปังผัก ขนมปังไรย์ –
โขม –
Rye bread
spinach
bread
แป้งขนมปัง
340 ก.
เกลือ 7 ก.
นมผง 7 ก.
น้ำตำล 11
ก. ยีสต์สด 7
ก. เนย 9 ก.
น้ำ 177 ก.
ผักโขมแช่
แข็ง/ปั่น
ละเอียด 46
ก.

แป้งขนมปัง
252 ก
.แป้งไรย์ 96
ก.
ยีสต์ 8 ก.
เนย 28 ก.
ครีมนม 8 ก.
เกลือ 8 ก.
น้ำ 228 ก.
ไข่ 16 ก.
น้ำตำล 16
ก. น้ำตำล
trimoline 6
ก.

สูตรขนมปัง
มะเขือเทศ
– tomato
bread
แป้งขนมปัง
351 ก.
เกลือ 7 ก.
นมผง 7 ก.
น้ำตำล 11
ก.
ยีสต์ 7 ก.
เนย 9 ก.
น้ำ 165 ก.
มะเขือเทศ
ปั่นละเอียด
47 ก.

