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ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ  
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบนัวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบนัวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
399 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  10300
โทรศัพท์  โทรศัพท์  0-2282-9009-15 ตอ่ ตอ่ 6093,6094  0-2282-9009-15 6093,6094
www.clinictech.rmutp.ac.th  www.clinictech.rmutp.ac.th
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ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังไส้ไก่ / ไส้หมูหยอง ไส้หมูหยอง / ไส้สังขยาไส้สังขยา  / / 
  
ส่วนผสมแป้งส่วนผสมแป้ง  
  11..  แป้งขนมปังแป้งขนมปัง      2  กิโลกรัมกิโลกรัม    6.  เกลือป่นเกลือป่น    30  กรัมกรัม  2 6. 30
  22. . ยีสต์แห้งยีสต์แห้ง      20  กรัมกรัม    7.  นํ้าเย็นนํ้าเย็น    1,100  กรัมกรัม  20 7. 1,100
  33. . เอ็มเพล็กซ์เอ็มเพล็กซ์      10  กรัมกรัม    8.  ไข่ไก่ไข่ไก่      100  กรัมกรัม  10 8. 100
  44. . นมผง        80  กรัมกรัม    9.  เนยสด    200  กรัมกรัม  นมผง 80 9. เนยสด 200
  55. . นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย      400  กรัมกรัม  400
  
วิธีทําวิธีทําแป้งแป้ง  
  11. . ผสมแป้ง ยีสต์ เอ็มเพล็กซ์ นมผง เข้าด้วยกันผสมแป้ง ยีสต์ เอ็มเพล็กซ์ นมผง เข้าด้วยกัน  
  22. . ละลายนํ้าละลายน้ําตาลทราย เกลือ ในนํ้า ใส่ไข่ไก่ คนให้เข้ากัน เทส่วนผสมน้ีลงในส่วนผสมแป้ง ใส่เนยสด ตาลทราย เกลือ ในนํ้า ใส่ไข่ไก่ คนให้เข้ากัน เทส่วนผสมน้ีลงในส่วนผสมแป้ง ใส่เนยสด 
นําไปนวดจนแป้งเนียน พันําไปนวดจนแป้งเนียน พักไว้ในอ่างผสมที่ทาไขมันแล้ว กไว้ในอ่างผสมที่ทาไขมันแล้ว 10 นาทีนาที  10 
  33. . แบ่งแป้งเป็นก้อน หนักก้อนละ แบ่งแป้งเป็นก้อน หนักก้อนละ 30 กรัม คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ กรัม คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ 10 นาทีนาที  30 10 
  44. . นําแป้งแต่ละก้อนมาแผ่ให้บาง ใส่ไส้ปิดตะเข็บให้สนิทและสวยงาม วางในพิมพ์ที่ทาไขมันแล้วทิ้งไว้จนนําแป้งแต่ละก้อนมาแผ่ให้บาง ใส่ไส้ปิดตะเข็บให้สนิทและสวยงาม วางในพิมพ์ที่ทาไขมันแล้วทิ้งไว้จน
ขึ้นเป็น ขึ้นเป็น 2 เท่า ทาผิวหน้าด้วยไข่ไก่เจือนํ้า หรือนมสด นําเท่า ทาผิวหน้าด้วยไข่ไก่เจือนํ้า หรือนมสด นําเข้าอบที่อุณหภูมิ เข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮต์ เวลาประมาณองศาฟาเรนไฮต์ เวลาประมาณ  2 350 
1155  ––  2020  นาที หรือจนสุก ทาผิวหน้าขนมด้วยเนยขาวนาที หรือจนสุก ทาผิวหน้าขนมด้วยเนยขาว  
  
ส่วนผสมไส้ไก่ส่วนผสมไส้ไก่  
  11. . ไก่เน้ือสันสับหยาบไก่เน้ือสันสับหยาบ    500  กรัมกรัม    6.  เนยสด    50  กรัมกรัม  500 6. เนยสด 50
  22. . มันฝรั่งหั่นช้ินเล็ก ๆมันฝรั่งห่ันช้ินเล็ก ๆ    200  กรัมกรัม    7.  ผงกะหร่ีอย่างดีผงกะหร่ีอย่างดี  1  ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะ  200 7. 1
  33. . หอมใหญ่หั่นช้ินเล็ก ๆ หอมใหญ่หั่นช้ินเล็ก ๆ     200  กรัมกรัม    8. ซอสปรุงรส เกลือป่น พริกไทยป่น ซอสปรุงรส เกลือป่น พริกไทยป่น   200 8. 
  44. . แครอทห่ันช้ินเล็ก ๆแครอทห่ันช้ินเล็ก ๆ    200  กรัมกรัม    นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย  200
  55. . เม็ดถั่วลันเตาเม็ดถั่วลันเตา      100  กรัมกรัม    9. นมข้นจืดเล็กน้อยนมข้นจืดเล็กน้อย  100 9. 
วิธีทําไส้ไก่วิธีทําไส้ไก่  
  ต้ังกระทะใส่เนยสด ผงกะหรี่ ใส่หอมใหญ่ ตามด้วยไก่ มันฝรั่ต้ังกระทะใส่เนยสด ผงกะหรี่ ใส่หอมใหญ่ ตามด้วยไก่ มันฝรั่ ง แครอท ปรุงรสตามชอบ ใส่ถั่วลัง แครอท ปรุงรสตามชอบ ใส่ถั่วลันเตา          นเตา                   
นมข้นจืด ผัดจนไส้แห้งและสุกดีนมข้นจืด ผัดจนไส้แห้งและสุกดี  
  
ส่วนผสมไส้หมูหยองส่วนผสมไส้หมูหยอง  
  11. . หมูหยองหมูหยอง      ½  กิโลกรัมกิโลกรัม  ½
  22. . นํ้าพริกเผานํ้าพริกเผา      ¼  ถ้วยถ้วย  ¼
  33. . เนยสด      100  กรัมกรัม  เนยสด 100
  44. . นํ้านํ้า        ¾  -  1  ถ้วยถ้วย  ¾ - 1
วิธีทําไส้หมูหยองวิธีทําไส้หมูหยอง  
  ใส่เนยสดในกระทะต้ังไฟให้ละลาย ใส่นํ้าพริกเผา ผัดให้หอม ใส่นํ้า เคี่ยวให้เดือด ใส่หมูหยองผัดให้ใส่เนยสดในกระทะต้ังไฟให้ละลาย ใส่น้ําพริกเผา ผัดให้หอม ใส่นํ้า เคี่ยวให้เดือด ใส่หมูหยองผัดให้เข้ากันดีเข้ากันดี  
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ส่วนผสมไส้สังขยาส่วนผสมไส้สังขยา  
  11. . แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพด      ¾  ถ้วยถ้วย  ¾
  22. . นมข้นจืดนมข้นจืด      1  ถ้วยถ้วย  1
  33. . นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย      1 ½  ถ้วยถ้วย  1 ½
  44. . นํ้าใบเตยนํ้าใบเตย      1  ถ้วยถ้วย  1
  55. . ไข่ไก่ไข่ไก่        5  ฟอง  5 ฟอง
  66. . เนยสด      2  ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะ  เนยสด 2
  
วิธีทําไส้สังขยาวิธีทําไส้สังขยา  
  ผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน คนให้แป้งละลายไม่เป็นเม็ด ใส่นํ้าตาลผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน คนให้แป้งละลายไม่เป็นเม็ด ใส่นํ้าตาลทราย นํ้าทราย นํ้าใบเตย ไข่ไก่             ใบเตย ไข่ไก่             
เนยสดในกระทะทองเนยสดในกระทะทอง  ใช้ตะกร้อมือใช้ตะกร้อมือคนจนสุก คนจนสุก ใส่เนยสด คนต่อจนข้น ใส่เนยสด คนต่อจนข้น ต้องหมั่นคนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เป็นเม็ด ต้องหมั่นคนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เป็นเม็ด 
(เน้ีอสังขยาจะเนียน ละเอียดเน้ีอสังขยาจะเนียน ละเอียด) ทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็น  ( ) 

  
ขนมปังลูกเกดขนมปังลูกเกด  

ส่วนผสมส่วนผสม  
  11. . แป้งขนมปังแป้งขนมปัง      800  กรัมกรัม  6.  นมข้นจืดนมข้นจืด    200  กรัมกรัม  800 6. 200
  22. . แป้งเอนกประสงค์แป้งเอนกประสงค์    200  กรัมกรัม  7.  นํ้าเย็นนํ้าเย็น    250  กรัมกรัม  200 7. 250
  33. . ยีสต์ยีสต์        20  กรัมกรัม  8.  ไข่ไก่ไข่ไก่      3  ฟอง  20 8. 3 ฟอง
  44. . นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย      200  กรัมกรัม  9.  เนยสด    200  กรัมกรัม  200 9. เนยสด 200
  55. . เกลือป่นเกลือป่น      15  กรัมกรัม  10.  ลูกเกดดําลูกเกดดํา    500  กรัมกรัม  15 10. 500
  วิธีทําวิธีทํา  
  11. . ร่อนแป้งทั้ง ร่อนแป้งทั้ง 2 ชนิด เข้าด้วยกัน ผสมกับยีสต์ชนิด เข้าด้วยกัน ผสมกับยีสต์  2 
  22. . ละลายนํ้าตาลทรายละลายนํ้าตาลทราย  เกลือป่น นมข้นจืด นํ้าเย็น ไข่ไก่ เข้าด้วยกันเกลือป่น นมข้นจืด นํ้าเย็น ไข่ไก่ เข้าด้วยกัน  
  33. . เทส่วนผสมของเหลวใส่ในส่วนผสมแป้ง นําไปนวด ใส่เนยสด นวดจนแป้งมีลักษณะเนียนไม่ติดมือเทส่วนผสมของเหลวใส่ในส่วนผสมแป้ง นําไปนวด ใส่เนยสด นวดจนแป้งมีลักษณะเนียนไม่ติดมือ  
  44. . พักแป้งไว้ พักแป้งไว้ 10 นาทีนาที  10 
  55. . แบ่งแป้งออกเป็นก้อน ๆ ละ แบ่งแป้งออกเป็นก้อน ๆ ละ 110 กรัม คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ กรัม คลึงเป็นก้อนกลม พักไว้ 10 นาทีนาที  110 10 
  66. . คลึงแป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืคลึงแป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โรยลูกเกด ม้วนให้แน่น วางใส่ในพิมพ์ที่ทาเนยขาวแล้ววางทิ้งไว้จนขึ้นนผ้า โรยลูกเกด ม้วนให้แน่น วางใส่ในพิมพ์ที่ทาเนยขาวแล้ววางทิ้งไว้จนขึ้น
เป็น เป็น 2 เท่าเท่า  2 
  77. . ทาผิวหน้าขนมปังด้วยนมสด นําเข้าอบท่ีอุณหภูมิ ทาผิวหน้าขนมปังด้วยนมสด นําเข้าอบท่ีอุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ เวลา องศาฟาเรนไฮด์ เวลา 15-20 นาที หรือจนสุก นาที หรือจนสุก 
ทาผิวด้วยเนยขาวหรือมาการีนทาผิวด้วยเนยขาวหรือมาการีน  

350 15-20 
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เค้กชิฟฟอนใบเตยเค้กชิฟฟอนใบเตย  
  

ส่วนผสมส่วนผสม  
  11. . แป้งเค้กแป้งเค้ก      3  ถ้วยถ้วย    7.  ไข่แดงไข่แดง    10  ฟอง  3 7. 10 ฟอง
  22. . ผงฟูผงฟู        1 1/2  ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะ    8. นํ้าใบเตยข้นนํ้าใบเตยข้น    1/2  ถ้วยถ้วย  1 1/2 8. 1/2
  33. . นมผง        4  ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะ    9. นมข้นจืดนมข้นจืด    2/3   ถ้วยถ้วย  นมผง 4 9. 2/3 
  44. . นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย      3/4  ถ้วยถ้วย    10. ไข่ขาวไข่ขาว    10  ฟอง  3/4 10. 10 ฟอง
  55. . เกลือป่นเกลือป่น      1  ช้อนชาช้อนชา    11. ครีมออฟทาร์ทาร์ครีมออฟทาร์ทาร์  1  ช้อนชาช้อนชา  1 11. 1
  66. . นํ้ามันพืชนํ้ามันพืช      3/4  ถ้วยถ้วย    12. นํ้าตาลทรายนํ้าตาลทราย    3/4  ถ้วยถ้วย  3/4 12. 3/4
    
วิธีทําวิธีทํา  
  11. . ต้ังเตาอบที่อุณหภูมิ ต้ังเตาอบที่อุณหภูมิ 320 องศาฟาเรนไฮนต์องศาฟาเรนไฮนต์  320 
  22. . ร่อนแป้ง ผงฟู นมผง เข้าด้วยกันหน่ึงคร้ังร่อนแป้ง ผงฟู นมผง เข้าด้วยกันหน่ึงคร้ัง  
  33. . ผสมน้ําตาลทราย เกลือป่น นํ้ามันพืช ไข่แดง นํ้าใบเตย ผสมน้ําตาลทราย เกลือป่น นํ้ามันพืช ไข่แดง นํ้าใบเตย นมข้นจืดนมข้นจืด  เข้าด้วยกันโดยใช้เข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือแล้วเทตะกร้อมือแล้วเท
ส่วนผสมน้ีลงในแป้งพร้อมกับคนไปเรื่อยๆ จนหมดส่วนผสมน้ีลงในแป้งพร้อมกับคนไปเรื่อยๆ จนหมด  
  44. . ตีไข่ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์โดยใช้ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองใส่นํ้าตาลทรายทีละน้อยจนหมดตีต่อจนไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์โดยใช้ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองใส่นํ้าตาลทรายทีละน้อยจนหมดตีต่อจนไข่
ขาวต้ังยอดแข็งแต่ไม่แห้งขาวต้ังยอดแข็งแต่ไม่แห้ง  
  55. . เทส่วนผสมในข้อ เทส่วนผสมในข้อ 3 ลงในข้อ ลงในข้อ 4 ผสมให้เข้ากันดีผสมให้เข้ากันดี  3 4 

66. . เทส่วนผสมท่ีได้ลงในพิมพ์เค้กที่ทาไขมันบาง ๆ และรองกระดาษไขไว้แล้วประมาณ เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เค้กที่ทาไขมันบาง ๆ และรองกระดาษไขไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์          ของพิมพ์                  
ไล่อากาศแล้วนําเข้าอบโดยใช้เวลาประมาณ ไล่อากาศแล้วนําเข้าอบโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือจนสุกเหลือง ทิ้งไว้ให้เย็นจึงแซะนําออกจากพิมพ์นาที หรือจนสุกเหลือง ทิ้งไว้ให้เย็นจึงแซะนําออกจากพิมพ์  

2/3 
40 

77. . นําขนมที่สุกแล้ว ควํ่าลงบนกระดาษลอกลาย ม้วนขนมตามยาวให้แน่น คลายกระดาษที่ม้วนออกนําขนมที่สุกแล้ว ควํ่าลงบนกระดาษลอกลาย ม้วนขนมตามยาวให้แน่น คลายกระดาษที่ม้วนออกปล่อยปล่อย
ให้เย็น จึ่งคลี่ขนมออกทาครีมหรอืแยมตามชอบ ม้วนกลับอีกครั้ง ใช้มีดคม ๆ ตัให้เย็น จึ่งคลี่ขนมออกทาครีมหรือแยมตามชอบ ม้วนกลับอีกครั้ง ใช้มีดคม ๆ ตัดเป็นแว่นหนาประมาณ ดเป็นแว่นหนาประมาณ ½  -  1 น้ิวน้ิว  ½ - 1 
  
ส่วนผสมครีมส่วนผสมครีม  
  11. . เนยขาว      3/4  ถ้วยถ้วย    4.  นมข้นจืดนมข้นจืด    2  ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะ  เนยขาว 3/4 4. 2
  22. . เนยสด      1/2   ถ้วยถ้วย    5.  เกลือป่นเกลือป่น    1  ช้อนชาช้อนชา  เนยสด 1/2 5. 1
  33. . นํ้าตาลไอซิ่งนํ้าตาลไอซิ่ง      3/4    ถ้วยถ้วย    6. วานิลาวานิลา    1  ช้อนชาช้อนชา  3/4 6. 1

  
วิธีทําครีมวิธีทําครีม  
  11. . ตีเนยขาวและเนยสดจนอ่อนตัว ใส่นํ้าตาลไอซิ่งทีละน้อย ตีต่ตีเนยขาวและเนยสดจนอ่อนตัว ใส่นํ้าตาลไอซิ่งทีละน้อย ตีต่อจนส่วนผสมฟูขาวอจนส่วนผสมฟูขาว  
  22. . ใส่นมข้นจืด เกลือป่น วานิลา ตีจนเข้ากันใส่นมข้นจืด เกลือป่น วานิลา ตีจนเข้ากัน  


