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4. พักแปงไวประมาณ  5  นาที  แลวนาํแปงมาคลึงใหแผนบางประมาณ  1/2  ซม.  ใชลูกกลิ้งตัดให
แปงมีความกวาง  1/2  ซม.  วางบนถาดที่ทาเนยขาว 

5. นําขนมเขาอบที่อุณหภูมิ  180  องศาเซลเซียส  ประมาณ  10 – 15  นาที  จนกระทั่งขนมสุก  ตัก
พักวางไวบนตะแกรงใหเย็นบรรจุใสถุง 

คร้ังที่  13 
       เรือ่ง  ขนมปงหนาทอฟฟ  

 
 
1.  จุดประสงค  

1.  บอกสวนผสมและขั้นตอนการทําขนมปงหนาทอฟฟ 
2.  สามารถทําขนมปงหนาทอฟฟได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนัและประกอบอาชีพได         
                                                                                 

2.   รายการ 
1.  การเตรียมสวนผสมและอุปกรณการทาํขนมปงหนาทอฟฟ 
2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํขนมปงหนาทอฟฟ 
3.  การอบและการตกแตง 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง เครื่องชั่ง กระทะทอง ตะกรอมือ พายยาง 
 ถุงบีบ  หัวบีบ  ถาดสําหรับอบ 

สวนผสมตัวแปง 
 1. แปงขนมปง  400 กรัม  2.  แปงเคก  100 กรัม 
 3.  ยีสต   1 ชอนโตะ 4.  เกลือปน  1 1/2   ชอนชา 
 5.  น้ําตาลทราย  100 กรัม  6.  สารเสริมคุณภาพ 1 1/2  ชอนชา 
 7.  ไขไก  1 ฟอง  8.  น้ํา   250 กรัม 
 9.  เนยสด  50 กรัม    
                                                                           
สวนผสมหนาทอฟฟ 
 1.  เนยสด  120 กรัม  2.  น้ําตาล  100 กรัม 
 3.  แปงเคก  3 ชอนโตะ 4.  นมสด  4 ชอนโตะ 
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 5.  เม็ดมะมวงหิมพานต 150 กรัม  6.  กล่ินเนย  1/4  ชอนชา 

4.  ลําดับขั้นการทํา 
วิธีทําแปงขนมปง 

1.  รอนแปงทั้งสองชนิด  สารเสริม  รวมกัน  เติมยีสต 
2. ผสมน้ําตาลทราย  เกลือปน  ไขไก  น้ํา  คนพอละลาย  เทลงในอางแปง  นวดพอเนียน 
3. เติมเนยสด  นวดจนสวนผสมของแปงเนียน 
4. ตัดแบงแปงเปน  2  สวน  คลึงแปงใหกลมพักแปง  10 – 15  นาที 
5. รีดแปงลงบนถาดขนาด  11  X  15  X  1 1/2  นิ้ว  ที่ทาเนยไวพักแปงใหขึ้นเปน  2  เทา 
6. ใชนิ้วจิ้มลงบนแปง  ระยะหางกันประมาณ  1/2  นิ้ว 
7. บีบสวนผสมหนาทอฟฟลงบนขนมปง 
8. นําเขาอบที่อุณหภูมิ  200  องศาเซลเซียส  ประมาณ  15 – 20  นาที  จนสุก 
9. วางพักบนตะแกรง  ตัดเปนชิ้นสี่เหล่ียม 

 

วิธีทําหนาทอฟฟ 
 ผสมทุกอยางลงในหมอตั้งไฟปานกลาง  จนกระทั่งสวนผสมขน  นําไปเกลี่ยบนหนาขนมปง 
 

สาระหนารู 
มะมวงหิมพานต (cashewnut)มีช่ือวิทยาศาสตร วา Anacardium occidentale มีถ่ินกําเนิดในประเทศ

บราซิล นักเดินเรือชาวโปรตุเกสนําไป ปลูก ในอินเดียและแอฟริกาใน คริสตศตวรรษที่ 16 และได 
แพรกระจายไปทั่วบริเวณเขตรอน ของโลก มะมวงหิมพานตเปน ไมผลในวงศเดียวกับมะมวงคือ family 
Anacardiaceae  

ลักษณะทั่วไป มีทรงพุมกวางแผกระจายไมผลัดใบ มีลําตนสูง 10-12 เมตร มีฐานรองดอกเจริญ ขึ้นมา
คลายผล ที่เรียกวา ผลปลอม มีสีตางๆ กัน ตามแตละพันธุ เชน เขียว แดง สม เหลือง ฯลฯ สวนผลจริงที่เรียกวา 
เมล็ด เปนสวนที่ใชรับประทานกันทั่วไป มีลักษณะยาว เรียวโคงงอ หอยติดอยูกับ ผลปลอม 

มะมวงหิมพานตเปนไมผลอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่มีการใช ประโยชนไดทุกสวนของตน เชน ยอด
ออนใชเปนผัก ลําตนและกิ่งใชทํา ถานและฟน เปลือกลําตนใชทํายาแผนโบราณแกโรคความดันโลหิตสูง 
หรือนํามาเปนสียอมผา สวนของผลปลอมใชรับประทานและเปนอาหารสัตว รวมทั้งใชผลิตแยม ไวน และ
น้ําสมสายชู ในสวนของเปลือกเมล็ดที่หนาและแข็งจะมีน้ํามันเปนสวนของกรดอะนาคารดิก (anacardid acid) 
รอยละ 90 และสารการดอล (cardol) รอยละ 10 ซ่ึงเปนพิษตอผิวหนังมนุษย และสัตว แตนํามาใชประโยชน
กันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสี ผาเบรค ผาคลัตช และ
สวนของ ฉนวนหุมสายไฟฟา ในสวนเยื่อหุมเนื้อในนํามาใชเปนอาหารสัตว สําหรับ สวนเนื้อในสุดของเมล็ด 
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(kernel) เปนสวนที่ใชรับประทาน และมีคุณคา ทางอาหารสูงมาก มีไขมันรอยละ 47 โปรตีนรอยละ 21 แปง
รอยละ 12มีวิตามินและธาตุอาหารอื่นๆ อีกมากมาย 

มะมวงหิมพานต มีการปลูกทั่วประเทศมากกวา 2 แสนไร และไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการสงเมล็ด
มะมวงหิมพานตเปนสินคาออก มูลคาสงออกป 2533 เมล็ดทั้งเปลือก 5,636 ตัน มูลคา 96.66 ลานบาท และ
เมล็ดที่กะเทาะเปลือกแลวจํานวน 290 ตัน มูลคา 8.56 ลานบาท มะมวงหิมพานตมีพันธุปลูกแตกตางกัน
มากมาย เนื่องจากสวนใหญยังใช วิธีการขยายพันธุโดยใชเมล็ด กรมวิชาการเกษตรไดปรับปรุงพันธุ และมี
พันธุ สงเสริมหลายพันธุ สวนพันธุที่เกษตรกรในภาคใตนิยมปลูก คือ พันธุจาก เกาะพยาม จังหวัดระนอง 
แนวทางในการพัฒนาการผลิตคือ ใชพันธุปลูก ที่มีผลดก มีเมล็ดขนาดใหญมีการขยายพันธุโดยวิธีเสียบยอด 
หรือทาบกิ่ง มีการบํารุงรักษา ปองกันโรคและแมลง ใสปุยใหเพียงพอ ทําการ เก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดแกเต็มที่และมี
การลดความเสียหายจากการกะเทาะเมล็ด 

วท. มีงานวิจัยเร่ืองการผลิตวารนิชจากน้ํามันเปลือกเมล็ดมะมวง หิมพานต (cashew nut shell liquid, 
CNSL) และ paraformaldehyde โดยสามารถผลิตเปนวารนิชสําหรับเคลือบไมได หลังจากนั้นวท.ยังไดทดลอง 
ผลิตผลิตภัณฑชนิดอื่นซึ่งไดแก กาวจาก CNSL แปงมันสําปะหลังและวารนิช จาก CNSL-formalin (37-41% 
formaldehyde solution) ดวย 
 

คร้ังที่   14 
     เรือ่ง      ขนมปงหนาสตรูเซล 

 
1.  จุดประสงค 

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําขนมปงหนาสตรูเซล 
2.  สามารถทําขนมปงหนาสตรูเซลได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั  และประกอบอาชีพได 

2.   รายการ 
1.  การเตรียมสวนผสม  และอุปกรณการทําพัขนมปงหนาสตรูเซล 
2.  การเตรียมสวนผสม  และขั้นตอนการทําขนมปงหนาสตรูเซล 
3.  การทํารูปรางและการอบ 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
ถวยตวง         ชอนตวง เครื่องชั่ง เครื่องผสมอาหาร พายยาง 
เตาอบ  ถาดอบ  แปรงทาเนย ที่ตัดแปง ถุงบีบ 

 


