แป ง ชนิ ดแตละประเภทรูไวใชงานเป็ น

แป ง ชนิ ดแตละประเภทรูไวใชงานเป็ น แป ง ถือเป็ นวัตถุดิบสําคัญของการทําเมนู ประเภทแป ง เชน ขนมตางๆ

อาหารประเภทเสน และขนมอบตางๆ การใชแป ง ถือเป็ นกระบวนการทําอาหารที่เป็ นวิทยาศาสตรที่สุด ไมเพียงแต
การใชสัดสวนใหถูกตอง แตยังตองรวมไปถึง การใชแป งใหถูกชนิด การพักแป ง อุณหภูมิใชหมักแป ง และ อุณหภูมิ
และเวลาที่ใชในการอบ ก็ทําใหเมนูนัน
้ ของเราสมบูรณแบบนะคะ การพลาดเพียงนิดเดียวอาจทําใหเราตองโยนขาว
ของทงิ้ ไดเลยคะ เชนการใชแป งผิดประเภท หรือมากเกินไป จะทําใหคุกกีข
้ องเราแข็งเหมือนหินเลยคะ
วันนี้รสรินทรจะมาเปิ ดโลกของแป งชนิดตางๆ องคประกอบ และแป งชนิดใดนําไปใชกับ ขนม หรือสวนประกอบไหน
อยางหมดเปลือกเลยคะ วาแลวไปดูกันเลย

เกร็ดความรูรสรินทร แป ง Flour กับ Starch ตางกันอยางไร
Flour คือผงแป ง ที่มีสวนของวัตถุดิบที่เป็ นเมล็ด เป็ นองคประกอบหลัก ไดจากการนํ าสวนตางๆของพืช เชน เมล็ด
ราก และหัว นํ ามาบด นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอ่ น
ื ๆ เชนโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร รวมอยูในปริมาณมาก แป งที่
มักนํามาทําอาหารไดแก แป งขาวเจา แป งสาลี แป งขาวเหนียว
Starch คือสวนของ Flour ที่มีกระบวนการสกัดโปรตีน และไขมันออก ผลิตโดยการโมแบบเปี ยก และใช

สารละลายดางในการแยกสกัดโปรตีนออกไป และมีสวนประกอบความช้ อ
ื อยูไมถึง 1 เปอรเซ็นต เชนแป งมัน แป ง
ขาวโพด แป งมันฮองกง

ความแตกตางระหวางแป งสาลีแตละชนิ ด
ความแตกตางระหวางแป งแตละชนิด หลักๆเลยคือปริมาณโปรตีนที่เป็ นสวนประกอบของแป งนัน
้ ๆ แป งสาลีอาจมี
ปริมาณโปรตีนสูงถึง 10 ถึง 14 เปอรเซ็นต ยิ่งมีโปรตีนมากเทาไหรปริมาณกลูเต็นก็มากข้ น
ึ
ซึ่งกลูเต็นจะทําใหสัมผัสที่ แข็งมากข้ น
ึ  เหนียวมากข้ น
ึ  รวมถึงเป็ นตัวกําหนดโครงสราง และรสสัมผัส หรือวาเป็ นตัว
ชีเ้ ป็ นชต
ี้ ายของเมนูนัน
้ ๆ ไดเลยหละคะ

แป งสาลีอเนกประสงค All-Purpose Flour
แป งสาลีอเนกประสงค เป็ นแป งสามัญประจําครัวที่มีติดทุกบาน ทําจากขาวสาลี มีโปรตีนปานกลาง 10 ถึง 12
เปอรเซ็นต แป งอเนกประสงคเหมาะสําหรับขนมอบทุกประเภท เชน ขนมปัง บิสกิต พิซซา คุกกี้ มัฟฟิ น ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใชในซอสเกรวี่ และเป็ นตัวทําใหซอสขน

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งอเนกประสงค
ตอแป งอเนกประสงค 100 กรัม
พลังงานแป งอเนกประสงค
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โปรตีน

10

กรัม

ไขมัน

0

กรัม

คารโบไฮเดรต

76.67

กรัม

กากใย

3.3

กรัม

การใชแป งสาลีอเนกประสงค
จะสังเกตไดวาโครงสรางของแป งขนิดนี้ไมเบา และเนื้อนุม เหมือนสวนประกอบที่ทําจากแป งเคก แตจะนิ่มกวาเมนู
ที่ทําจากแป งขนมปัง แป งสาลีอเนกประสงคสามารถนําไปผสมกับแป งชนิดอ่ น
ื ๆ เพื่อนําไปประกอบเป็ นเมนูอ่ น
ื ได
เชนดูรัมเพื่อผลิต ขนมปั งเซโมลินา หรือ ธัญพืชเพื่อผลิตขนมปั งโฮลวีต และ แป งถว
ั ่ เหลืองสําหรับทําสปาเก็ตตี้
แป งสาลีอเนกประสงค นิยมนํามาทําเป็ นสวนประกอบตางๆ ดังนี้ ขนมปัง เคกบางชนิด และมัพฟิ น เสนกวยเตี๋ยว
บางชนิด แพนเคก และขนมอบ พิซซา และพายครัช และอ่ น
ื ๆ

แป งเคก Cake Flour

แป งเคกมีปริมาณโปรตีนต่าํ สุดของแป งทงั ้ หมดอยูที่ 5 ถึง 8 เปอรเซ็นต ดวยเหตุนี้ จึงมีกลูเตนน อย ซึ่งทําให
ขนมอบนุมข้ น
ึ  เหมาะสําหรับทําเคก มัฟฟิ น และบิสกิต แป งเคกยังดูดซับของเหลวและน้ํ าตาลไดดีกวาแป งอเนกประ
สงค ซึ่งรับประกันวาเคกจะชุมช้ น
ื เป็ นพิเศษ เหมาะสําหรับทํา เคกฟองน้ํ า, เคกปอนด, เคกชน
ั ้ , เคกอาหารเทวดา,
มัฟฟิ นและบิสกิต แป งเคกอุดมดวยสารอาหารอันประกอบไปดวย ไทอามีน ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน กรดโฟลิค ธาตุเห
ล็ก

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งเคก
ตอแป งเคก 100 กรัม
พลังงานแป งเคก

357

กิโลแคลอรี่

โปรตีน

7.1

กรัม

ไขมัน

0

กรัม

คารโบไฮเดรต

78.6

กรัม

กากใย

3.3

กรัม

การใชแป งเคก
การใชแป งเคกเหมาะกับขนม หรือสวนประกอบที่มีเนื้อเบา ฟูนุมมือ โดยเนื้อแป งจะมีความขาวเนียน เหมาะสําหรับ
การทํา เคก คุกกี้ ,บราวนี่ ,แป งพาย , บิสกิต , ขนมอบแสนอรอย และสวนประกอบขนมที่ใชน้ํ าตาลสูง ตองการ
ความนุม เชน สปั นจเคก ชิฟฟ อนเคก บัตเตอรเคก ขนมถวยฟู ซาลาเปา แยมโรล ขนมไข การเก็บแป งเคกควรเก็บ
ไวอุณหภูมิหองที่ 20 -25 องศาเซลเซียส

แป งขนมปัง Bread Flour

แป งขนมปัง เป็ นแป งที่ผลิตจากขาวสาลีชนิดแข็ง มีปริมาณโปรตีนสูง 13 – 15 เปอรเซ็นต เนื้อสําผัสจะหยาบกวา
แป งที่ทําจากแป งสาลีชนิดอ่ น
ื  เมื่อนวดรวมกับน้ํ าจะอุมน้ํ าไวไดมาก ทําใหโครงสรางมีความเหนียว และยืดหยุน
สามารถอุมแกสไวไดดี ทนตอการหมักดวยยีสต และสามารถพักแป งไดเป็ นเป็ นอยางดี สําหรับใครที่แพกลูเต็น ไม
ควรทานแป งชนิดนี้นะคะ จะมีแป งกลูเต็นฟรี ซึ่งรสรินทรจะแนะนํ าตอไปคะ

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งขนมปัง
ตอแป งขนมปัง 100 กรัม
พลังงานแป งขนมปัง
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โปรตีน

12.9

กรัม

ไขมัน

1.7

กรัม

คารโบไฮเดรต

74.3

กรัม

กากใย

3.3

กรัม

การใชแป งขนมปัง
แป งขนมปั งปริมาณโปรตีนสูง หรือ กลูเตนสูง : หากอยากไดแป งขนมปั งที่มีเนื้อหนัก ใหเลือกโปรตีนในแป งสูง
ประมาณ 13 – 14% สามารถนําไปทําขนมปั งไดทุกชนิด หรือจะใชทําโดนัท พิซซา หรือปาทองโกก็ไดเชนเดียวกัน
คะ

แป งขนมปั งปริมาณโปรตีนนอยลง หรือ กลูเตนน อยลง : ถาเราอยากไดขนมปั งเนื้อเบา เราตองมองหาปริมาณ
โปรตีนในแป งที่ลดลงประมาณ 12 – 13% สามารถนําไปทํา Shokupan หรือขนมปั งปอนดญี่ปุนได

แป งขาวเจา Rice Flour

แป งขาวเจา หรือ แป งญวน เป็ นแป งที่ทํามาจากขาว เป็ นแป งที่ใชมากที่สุดในการทําขนมไทย ในสมัยกอนใช

แป งสดที่โมจากขาวสารแชน้ํ าคางคืน นํ าแป งที่ไดจากการโมมาทับน้ํ าออก ก็จะไดแป งที่พรอมนําไปทําขนม ปั จจุบัน
นิยมใชแป งแหงที่ผลิตจากโรงงาน เนื้อแป งขาวเจามีลักษณะสากมือ เป็ นผงหยาบกวาแป งสาลี นิยมนําไปทําเมนูเสน
ตางๆ เชนเสนขนมจีน เสนเล็ก เสนใหญ

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งขาวเจา
ตอแป งขาวเจา 100 กรัม
พลังงานแป งขาวเจา
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โปรตีน

5.9

กรัม

ไขมัน

1.2

กรัม

คารโบไฮเดรต

80.1

กรัม

กากใย

2.4

กรัม

การใชและคุณประโยชน แป งขาวเจา
เนื่องจากปราศจากกลูเตน จึงเป็ นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผูที่มีปัญหาการแพกลูเตนและภาวะภูมิ

ตานทานผิดปกติ เชน โรคชองทอง
แป งขาวเจาประกแบบไมขัดสี ประกอบอบดวยเสนใยที่ไมละลายน้ํ าในปริมาณที่ดีตอสุขภาพ ซึ่งชวยให

ระบบยอยอาหารมีรูปรางที่เหมาะสม อาหารที่มีเสนใยสูงยังสามารถปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
จัดการระดับน้ํ าตาลในเลือด และทําใหการขับถายเป็ นปกติ
แป งขาวเจาอุดมไปดวยแคลเซียม และสารอาหารจากแป งขาวเจานี้ทําใหเป็ นตัวเลือกอาหารที่ยอดเยี่ยมใน

การรักษาสุขภาพของกระดูกและโครงกระดูก
แป งขาวขาว (100 กรัม) มีโคลีน 9.2 มก. ซึ่งชวยปองกันการสะสมของไขมันและคอเลสเตอรอลในตับของ
คุณ ดังนัน
้ จึงชวยรักษาสุขภาพตับของคุณ
เนื่องจากความหนาแนนของแรธาตุสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสังกะสี แป งขาวเจาสามารถใหการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตามธรรมชาติของรางกายเพิ่มข้ น
ึ
แป งขาวเจามีโปรตีนในปริมาณที่ดีตอสุขภาพ ซึ่งทําใหเป็ นสวนผสมหลักหากคุณตองการเพิ่มมวลและเพิ่ม

กลามเนื้อ
หนึ่งสามารถใชแป งขาวเจาเป็ นสารสกัดจากธรรมชาติเนื่องจากเนื้อหยาบ มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดผิวที่
ตายแลวและเศษซากออกจากผิวของคุณ
การใชแป งขาวเจาในเครื่องสําอางอีกวิธีหนึ่งนัน
้ สามารถใชไดผานการใชแพ็คหนาและมาสกซ่ งึ สามารถให
ผลลัพธที่นาพอใจมากมายตงั ้ แตการกระชับผิวไปจนถึงการกําจัดความหมองคลํ้า

แป งมันสําปะหลัง Tapioca starch / Cassava starch

แป งมันสําปะหลัง หรือแป งมัน เป็ นแป งที่มีเนื้อละเอียด ทําจากมันสําปะหลัง ขนมหรืออาหารที่มีสวนผสมแป งชนิดนี้
จะมีลักษณะล่ น
ื  ใส และเงา เมื่อทําใหสุกแลวจะมีความเหนียวหนืด สีใส เหมาะแกการนํ าไปทําขนม หรือประกอบอา
หาร ที่ทําใหโครงสรางมีความยืดหยุน ขึ้นเงา นํ าไปทําไดทงั ้ ขนม และเป็ นสวนประกอบของเสนกวยเตี๋ยว ในบราซิล
นิยมทําเมนูที่ประกอบดวยแป งมันมาก

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งมัน
ตอแป งมัน 100 กรัม
พลังงานแป งมัน
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0.2

กรัม

ไขมัน

0.2

กรัม

คารโบไฮเดรต

89

กรัม

กากใย

0.9

กรัม

การใชแป งมัน
การใชแป งมัน เหมาะกับขนมไทยประเภทตางๆ เชน ลอดชองสิงโปร เตาสวน บัวลอย ครองแครงแกว ทับทิมกรอบ
ขนมชน
ั ้  ขนมปลากริมไขเตา เป็ นตน สวนอาหารคาว ไดแก กุยชายทอดหรือหอยทอด ซึ่งตองผสมแป งผสมแป งสาลี
ลงไปเพื่อใหไดความกรอบและนุม เพราะถาใชแป งมันสําปะหลังอยางเดียวอาหารทอดจะไมกรอบ

แป งขาวเหนียว Glutinous ﬂour

แป งขาวเหนียว Glutinous Flour เป็ นแป งที่นําเมล็ดขาวเหนียว มาบดละเอียด ที่มีลักษณะสีขาว จับแลว สากมือ
เล็กนอย เมื่อทําใหสุกจะมีลักษณะขนเหนียว เมื่อทงิ้ ใหเย็นตัวจะจับตัวเป็ นกอน เหนียว นิยมใชนําอาหารที่ตองการ
ลักษณะเหนียวเกาะตัว เชน ขนมเทียน ขนมถว
ั ่ แปบ ขนมตม เป็ นตน

แคลลอรี่และคุณคาโภชนาการของแป งขาวเหนียว
ตอแป งขาวเหนียว 100 กรัม
พลังงานแป งขาวเหนียว

366.3

กิโลแคลอรี่

โปรตีน

6.7

กรัม

ไขมัน

0

กรัม

คารโบไฮเดรต

79.9

กรัม

กากใย

0.9

กรัม

การใชแป งขาวเหนียว
การใชแป งขาวเหนียว เหมาะกับขนมไทยประเภทตางๆ ไดแก ขนมตม บัวลอย ขนมถว
ั ่ แปบ ขาวเหนียวตัด ขนม
เทียน ขนมเขง ขาวเหนียวเปี ยก ขนมบาบิ่น ขนมโก แป งจี่ ขนมโค ขนมเทียน ขนมถว
ั ่ แปบ ขนมตม เป็ นตน

อยากรูสูตรเด็ดเคล็ดลับรสรินทรตอนใหมๆ อยาลืมกดไลคแฟนเพจรสรินทร นะคะ
รับรองวา คุณจะทําอาหารไดอรอยจนคนทง
ั ้ บานชมไมขาดปากเลยคะ
ขอบคุณท่ต
ี ิดตามเพจ รสรินทร Rosalyn นะคะ
Facebook: RosalynTH
ดูสูตรเด็ดอ่ น
ื ๆ หน าหลักรสรินทร

