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Lesson : Hamburger

Hamburger 01

 แฮมเบอรเกอร เกิดข�้นในชวงระหวางปลายศตวรรษที่ 19 

ถึงตนศตวรรษที่ 20 ประวัติและตนกำเนิดที่แนชัดของเจากอนเนื้อบด 

ที่ถูกประกบดวยขนมปงนี้ ยังคงเปนที่ถกเถียงกันอยู ภาพรวมของ 

แฮมเบอรเกอรนั้นดูมีความเปนอเมร�กัน แตถาแยกสวนของกอนเนื้อบด 

และขนมปงออกจากกัน อาหารทั้งสองประเภทก็มีอยูในวัฒนธรรม 

อาหารจากชนชาติอื่นมาตั้งนานแลว อยางสวนของตัวเนื้อบดหร�อ 

ที่เร�ยกวา Patty นั้น ก็มีตนกำเนิดจากนักรบชาวมองโกลเลียที่นำช�้นเนื้อ 

ไวใตอานมาขณะเดินทาง แรงกระแทกและการเสียดสีทำใหเนื้อถูกบด 

จนมีลักษณะเปนเหมือนกอนเนื้อบดนั่นเอง

 ในการทำแฮมเบอรเกอร นอกจากเนื้อเบอรเกอร (Patty) แลว สิ่งที่ขาดไปไมไดก็คือ 

ขนมปงเบอรเกอร ขนมปงที่ใชทำแฮมเบอรเกอรนั้นมีมากมายหลายชนิด สูตรที่เรานำมาฝากนี้ 

มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แนนและมีรสเปร�้ยวออน สามารถปรับรสชาติ เชน ใสมะเข�อเทศเขนขน เพสโต 

ผักบดตางๆ เชน ฟกทอง หร�อแครรอต ก็ได สวนของหนาขนมปง สามารถทาไขไกใหมีสีที่เขมข�้น 

โรยงา เมล็ดปอปปและธัญพืชตางๆ ตามที่ตองการได

•  แปงขนมปง (รอน) 420 กรัม

•  ยีสต   1 ชอนโตะ

•  น้ำตาลทราย  40 กรัม

•  เกลือ   5 กรัม

•  บัตเตอรมิลก  170 มิลลิลิตร

•  ไข    3 ฟอง

•  เนย (อุณหภูมิหอง) 25 กรัม

•  งาหร�อเมล็ดปอปป สำหรับโรยหนา

แฮมเบอรเกอร

ขนมปงเบอรเกอร

Burger Buns (8 ช�้น)
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ขนมปงมะเข�อเทศ (Tomato Buns) 
โดยลดบัตเตอรมิลก 20 มิลลิลิตร 
และใสมะเข�อเทศเขมขน 2 ชอนโตะ

ขนมปงเพสโต (Pesto Buns) 
โดยลดบัตเตอรมิลก 20 มิลลิลิตร 

และใสเพสโตลงไป 2 ชอนโตะ

ขนมปงฟกทอง (Pumpkin Buns) 
โดยลดบัตเตอรมิลก 70 มิลลิลิตร 
และใสฟกทองบดลงไป 70 กรัม

ขนมปงแครรอต (Carrot Buns)
โดยลดบัตเตอรมิลก 70 มิลลิลิตร 
และใสแครรอตบดลงไป 70 กรัม

1.  นำแปงขนมปง ยีสต น้ำตาล และเกลือมาผสมกันในชามผสม ทำหลุมตรงกลางของแปง

2.  จากนั้นทำการแยกไข 1 ฟอง (ไขขาวเก็บไวสำหรับทาหนาขนมปง) นำไขแดงที่ไดผสมกับไขอีก 

    2 ฟอง ตีใหเขากัน จากนั้นนำบัตเตอรมิลกและไขที่เตร�ยมไวผสมลงในสวนผสมแปง นวดใหเขากัน

3.  จากนั้นนำเนยใสลงไปในสวนผสมนวดใหเขากัน จนเนื้อโดมีผิวที่เนียน

4.  นำแปงโด ไปพักในชามผสม คลุมดวยพลาสติก ประมาณ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแปงโดขยายตัวข�้น 1 เทา

5.  เมื่อแปงโดขยายตัวดีแลว ตบแปงโดเพื่อไลอากาศออก จากนั้นแบงเปน 8 สวนเทาๆ กัน 

    (ประมาณกอนละ 95 กรัม) ทำการคลึงแปงโดแตละกอนเปนทรงกลม วางลงบนถาดอบที่รองดวย  

    กระดาษไข คลุมหนาดวยพลาสติก พักใหแปงโดข�้นตัวอีกครั้งประมาณ 30 นาที

6.  ตีไขขาวใหพอแตกตัว ทาหนาขนมปง โรยดวยเมล็ดปอปป (Poppy Seed) งาขาวดิบหร�องาดำดิบ

    แลวแตความตองการ

7.  อบขนมปงที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซ�ยส เปนเวลา 15-18 นาที 

ว�ธ�ทำ

Variations
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 สวนที่ขาดไมไดเลยสำหรับแฮมเบอรเกอรนั่นก็คือ ไสหร�อ เนื้อแฮมเบอรเกอร ในรูปแบบดั้งเดิมนั้น 

เนื้อแฮมเบอรเกอรจะถูกทำมาจากเนื้อวัวลวนๆ เทานั้น 

 แตอยางไรก็ตามในปจจ�บัน มีการใชเนื้อสัตวหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนเนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อปลา 

หร�อแมกระทั่ง เนื้อแฮมเบอรเกอรมังสว�รัติ

ไสเบอรเกอร
(Patty)

•  เนื้อวัวบด 400 กรัม

•  เกลือ ปรุงรส

All Beef Pattiesเบอรเกอรสูตรดั้งเดิม 

 รูปแบบดั้งเดิมของเนื้อแฮมเบอรเกอร (Patty) เปนเนื้อวัวลวน เลือกใชสวนที่มีปร�มาณไขมัน 

20-30 เปอรเซนต ถาไขมันนอยเกินไปเมื่อปรุงออกมาจะแหง โดยทั่วไปเนื้อที่นำมาบดนี้ไมจำเปนตองเปน 

ช�้นเนื้อสวนที่สวยงามหร�อมีราคาแพงแตอยางใด เพียงใหมีปร�มาณของไขมันที่พอเหมาะสมพอแลว  

 สวนที่นิยมใชไดแก สวนสันไหล (Chuck) ถาเรามีเคร�่องบดเนื้อที่บาน ทางเลือกที่ดีกวาคือ 

การซ�้อเนื้อมาบดเอง ซ�่งจะทำใหเรามั่นใจวาเนื้อที่เราใชนั้นสดใหม มาจากวัวตัวเดียวและเปนสวนที่เรา 

ตองการใชจร�งๆ 

All Beef Patties The Ultimate Burger Patties Veggie Burger Patties

1 2 3
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•  ปร�มาณตอช�้นเนื้ออยูที่ 90-120 กรัม แลวแตความตองการของเรา

•  เก็บเนื้อบดในตูเย็นใหเย็นจัดเสมอ อุณหภูมิที่รอนจะทำใหไขมันนิ่มและข�้นรูปยากและนอกจากนี้ 

   ไขมันยังสามารถละลายไปกับความรอนของมือเรา ถาไขมันนอยเมื่อปรุงเสร็จจะกระดางข�้น

•  ใชมือชุบน้ำอุนหมาดๆ ชั่งเนื้อและปนเปนกอนกลม กดใหแบนลงเล็กนอย ใชนิ้วกดตรงกลาง   

   ใหเปนรอยบุมลงไปเล็กนอยเพื่อลดการบวมบร�เวณสวนกลางของช�้นเนื้อระหวางการปรุง

•  ถายังไมปรุงทันที ควรแชเย็นไวและหามใสเกลือ

ว�ธ�การข�้นรูป 

1. ตั้งกระทะ หร�อเตายางใหรอนดี ทาน้ำมันบางๆ (ถาจำเปน) โรยเกลือที่ผิวดานนอกของช�้นเนื้อ 

   ควรเปนเกลือทะเล (Sea Salt) เกลือจะชวยทำใหผิวกรอบ 

2. นำไปยางใหสุกตามความตองการ โดยใหนำดานที่มีรอยบุมลงกอน ระหวางการยางสามารถ

   พลิกเนื้อไปมาเปนระยะ เพื่อใหความรอนกระจายไดอยางสม่ำเสมอ อยากดกอนเนื้อเพื่อเรงใหสุกเร็ว 

   เพราะจะทำใหเนื้อสัมผัสที่ไดมีลักษณะที่แหง 

3. การทดสอบความสุกของช�้นเนื้อ ทำไดโดยใชนิ้วกดเบาๆ ที่กลางช�้นเนื้อเพื่อทดสอบแรงตาน

   และเนื้อสัมผัส เมื่อยางเสร็จควรพักเนื้อประมาณ 2 นาที กอนที่จะรับประทาน

ว�ธ�ทำ

การทดสอบความสุกของไสเบอรเกอร

RAW
เนื้อดิบ

เนื้อสุก 25%

เนื้อสุก 75% เนื้อสุก 100%

เนื้อสุก 50%
RARE

MEDIUM WELL DONE

MEDIUM RARE
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 จากเนื้อเบอรเกอรเนื้อลวนๆ เราสามารถดัดแปลงสวนประกอบที่ใช เพื่อใหไดเนื้อสัมผัสที่ดี 

และรสชาติที่แตกตาง มีมิติเพิ่มข�้นได ดวยการแทนที่เนื้อวัวบางสวนดวยเนื้อหมูบด ใสหอมใหญที่ผัดจนนุม 

และสุกดีแลวลงไปผสมเพื่อเพิ่มความหวาน ใสเกล็ดขนมปงหร�อไขไกเพื่อเพิ่มความเหนียวและยึดติด 

ใสสมุนไพร เคร�่องเทศตางๆ เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติ เปนตน 

1.  นำหอมใหญกับน้ำมันไปผัดในกระทะ จนกระทั่ง หอมใหญนุมดี พักใหเย็นลง

2.  ใสนมลงในเกล็ดขนมปง พักไว

3.  นำเนื้อทั้งสอง หอมใหญ เกล็ดขนมปงที่แชนมจนนุม สมุนไพรและเคร�่องเทศทั้งหมด 

    ยกเวนเกลือ ใสลงในชามผสม นวดทุกอยางใหเขากันดี 

4.  แบงสวนผสมเปนกอนละ 100 กรัม ข�้นรูป พักในตูเย็น

5.  เตร�ยมกระทะยาง โรยเกลือที่ผิวดานนอกของช�้นเนื้อ ยางใหสุกดี 

ว�ธ�ทำ

The Ultimate Burger Patties เบอรเกอรสูตรกลมกลอม

•  เนื้อวัวบด  200 กรัม

•  เนื้อหมูบด  50 กรัม

•  หอมใหญ (สับ) 60 กรัม

•  น้ำมันรำขาว ½ ชอนโตะ

•  เกล็ดขนมปง 10 กรัม

•  นม   2 ชอนโตะ

•  พร�กไทยดำ ¼  ชอนชา

•  ปาปร�กา  ¼ ชอนชา

•  ใบไทม  1 ชอนชา

•  เกลือ  ปรุงรส



06Hamburger

 นอกจากเนื้อแฮมเบอรเกอรที่ทำมาจากเนื้อสัตวแลว เนื้อแฮมเบอรเกอรที่ทำมาจากผัก 

ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีเสนหไมแพกัน สูตรนี้มีสวนผสมของเห็ดหอมสดและคีนัว

1.  ลางคีนัวใหสะอาด ใสลงในหมอพรอมกับน้ำ 140 มิลลิลิตร ใสเกลือเล็กนอย พักไว 10 นาที 

    ตั้งไฟ พอเดือดก็ปดฝา ลดความรอนลงต่ำ หุงคีนัวเปนเวลา 15 นาที นำออกมาพักใหเย็นลง

2.  ซอยเห็ดหอมบางๆ ขูดแครรอตเปนฝอยๆ พักไว

3.  ใสน้ำมันรำขาว 1 ชอนโตะในกระทะ นำหอมแขกสับละเอียดไปผัด พอเร�่มใส ก็ใสแครรอตและเห็ด 

    ที่พักไวลงไป ปรุงรสดวยเกลือ ยี่หรา ลูกผักช� ปาปร�กาและพร�กไทยดำ ผัดใหสุกและนุมดี พักไว

4.  ผสมคีนัว สวนผสมเห็ด ไขไกและเกล็ดขนมปงในชามผสม ขูดช�สพารมิซานลงไป ปรุงรสดวยเกลือ 

    อีกเล็กนอย

5.  แบงสวนผสมออกเปนกอนละ 90 กรัม ปนเปนกอนกลมแบน

6.  ตั้งกระทะ nonstick ใสน้ำมันรำขาวลงไปเล็กนอย นำตัวเบอรเกอรลงไปทอดดวยไฟกลาง 

    ประมาณดานละ 3 นาที 

ว�ธ�ทำ

Veggie Burger Patties เบอรเกอรมังสว�รัติ

•  ไขไก   1 ฟอง

•  เกล็ดขนมปง  30 กรัม

•  ยี่หรา (ปน)  1/8 ชอนชา

•  ลูกผักช� (ปน)  1/8 ชอนชา

•  ปาปร�กา   1/8  ชอนชา

•  พร�กไทยดำ  1/8 ชอนชา

•  คีนัว (Quinoa)  70 กรัม

•  เห็ดหอมสด  120 กรัม

•  แครรอต   100 กรัม

•  หอมแขก (สับ)  2 ชอนโตะ

•  น้ำมันรำขาว  1  ชอนโตะ

•  เกลือ   ปรุงรส

•  ช�สพารมิซาน  30 กรัม
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•  น้ำมันมะกอก  3 ชอนโตะ

•  มะเข�อเทศเขมขน  2 ชอนโตะ

•  มะเข�อเทศทั้งผลลอกผิว  1200 กรัม

•  น้ำตาลทรายแดง  50 กรัม

•  น้ำสมสายชูหมักขาว 150 มิลลิลิตร

•  น้ำผึ้ง   1 ชอนโตะ

•  เกลือ   ปรุงรส

•  พร�กไทย   ปรุงรส

•  หอมใหญ (สับ)  260 กรัม

•  เซเลอร� (สับ)  65 กรัม

•  แครรอต (สับ)  65 กรัม

•  ข�ง    30 กรัม

•  กระเทียม (บด)  5 กลีบ

•  ใบกระวาน   1 ใบ

•  กานพลู   2 กาน

•  ลูกผักช�   1 ชอนโตะ

•  พร�กคาเยน  ½  ชอนชา

1.  คั่วลูกผักช�และกานพูลนำไปบดจนละเอียด พักไว

2.  นำหอมใหญ เซเลอร� แครรอต ข�งและกระเทียม (บด) ไปผัดกับน้ำมันมะกอกในหมอกนหนา  

    ปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย แลวใสเคร�่องเทศที่พักไว พร�กคาเยนและใบกระวานตามลงไป   

    ผัดดวยไฟต่ำประมาณ 15-20 นาที  จนสวนประกอบทุกอยางนุมดี 

3.  จากนั้น ตามดวยมะเข�อเทศเขมขน ผัดตอจนมะเข�อเทศเขมขนสงกลิ่นหอม ใสมะเข�อเทศทั้งผลลอกผิว

    ใสน้ำตามลงไปประมาณ 1 ถวย พอเดือดก็ลดไฟลงต่ำ เคี่ยวจนสวนประกอบระเหยลงมาคร�่งหนึ่ง 

    นำใบกระวานออกและนำสวนประกอบไปปน กรองดวยกระชอนรูถี่ใหเนียนดี

4.  นำซอสกลับใสหมอ ปรุงรสดวยน้ำสมสายชู น้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้ง เคี่ยวตอจนไดความเขมขน 

    ตามที่ตองการ ปรับรสดวยเกลือ กรอกใสภาชนะที่สะอาด

Caramelized Onionหอมใหญผัด

•  หอมใหญ  3 หัว

•  น้ำมันมะกอก 2 ชอนโตะ

•  เกลือ  ปรุงรส

ซอยหอมใหญเปนเสนหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร ใสน้ำมัน 

ลงในกระทะ ใสหอมใหญลงไปผัด โรยเกลือ เล็กนอย ถาแหงเกิน 

ใหใสน้ำลงไปทีละชอนโตะ ผัดจนหอมนุมและมีสีน้ำตาลออนๆ

(หอมใหญผัด สามารถเก็บได 2 อาทิตย)

ว�ธ�ทำ

Homemade Ketchup ซอสมะเข�อเทศ

ว�ธ�ทำ
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ขนมปง (Buns)

 ผาคร�่งขนมปง ทาเนยบางๆ นำไปยางบนกระทะหร�อเขาอบแลวแตความตองการ 

ขอดีของการเขาอบคือ ขนมปงจะรอนทั้งช�้นและสามารถทำไดพรอมกันในปร�มาณมาก การยาง 

บนกระทะ ควรใชความรอนที่ไมแรงมากเกินไป ขอดีคือ ทำใหขนมปงดานที่สัมผัสกับกระทะมีผิว 

ที่กรอบ แตอาจจะไมรอนทั่วถึงเหมือนการนำไปอบ การทาเนยลงบนขนมปงเปนเหมือนการปองกัน 

ขนมปงไมใหแฉะเมื่อนำไปรวมกับสวนประกอบอื่นๆ

1.  การยางถาน (Charcoal Grilling)

    ว�ธ�การปรุงแบบนี้ถือวาเปนการปรุงที่ไดรับความนิยมมากที่สุด การปรุงดวยว�ธ�นี้จะทำให   

    ช�้นเบอรเกอรมีรสและกลิ่นหอมจากควันถาน

2.  การจ�่บนกระทะ (Pan-Frying) 

    เปนว�ธ�ที่สะดวก เลือกใชกระทะเหล็กหลอ (Cast Iron) ที่ใหความรอนไดดีและเสถียร 

3.  การยางในเตาอบ (Broiling)

    การยางในเตาอบเปนว�ธ�ที่นิยม โดยใชโปรแกรม Broiling หร�อโปรแกรมยางดวยไฟบน การใชว�ธ�นี้   

    เราตองพลิกช�้นเนื้อเมื่อเวลาผานไปคร�่งหนึ่ง ว�ธ�นี้ไดผลลัพธที่ใกลเคียงกับการยางบนเตาถาน

4.  การอบ (Baking) 

    เทคนิคนี้เหมาะกับเนื้อแฮมเบอรเกอรที่เปนมังสว�รัติหร�อไสเบอรเกอรที่มีสวนประกอบที่สุกยาก 

5.  การตม/นึ่ง (Steaming)

    เปนว�ธ�ที่หลายคนอาจไมคุนเคย ว�ธ�นี้ทำใหไดเนื้อเบอรเกอรที่ชุมฉ่ำ แตจะสูญเสียลักษณะของ  

    ความกรอบที่ผิวดานนอกของช�้นเนื้อ

เทคนิคการปรุงไสเบอรเกอรที่หลากหลาย
(How to cook your patties)

สวนประกอบของแฮมเบอรเกอร

ไสเบอรเกอร (Burger Patties)

 ในกรณีที่เปนเนื้อลวน เราสามารถปรุงใหสุกตามระดับความตองการได แตถามีสวนผสม 

ของเนื้อหมูหร�อไขไก จะตองทำใหสุกดีกอนรับประทาน 

ผักและสลัด (Green & Leaves)

เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับเบอรเกอร เราสามารถเพิ่มสวนประกอบของผักลงไปได ผักที่นิยมใสมีดังนี้

 •  ผักใบ ไดแก ผักกาดแกว (Iceberg) ผักร็อกเกต (Rocket) ผักโขม (Spinach) 

           ผักคอส (Cos Lettuce)

 •  ผักอื่นๆ ไดแก หอมใหญหร�อหอมสเปน เปนตน

การทำใหไสเบอรเกอรสุกดีนั้น มีหลากหลายว�ธ� เลือกที่สะดวกและเหมาะกับการใชงาน
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How to Assemble

BUN

...................................................BUN

MAYONNAISE

............................................ONION

............................................

...............................................................................................

GREEN & LEAVES

.................................................TOMATO

SAUSE & PICKLES

KETCHUP

PICKLES

MUSTARD

.................................................CHEESE

.................................................PATTY

ว�ธ�การประกอบเบอรเกอร

สวนประกอบอื่นๆ (Other Toppings)

 สวนประกอบอื่นๆ ที่นิยมใส ไดแก หอมผัด (Caramelized Onion) เห็ดผัด (Sauteed Mushrooms) 

อัลฟลฟา (Alfalfa) เบคอน ไขดาว แตงกวาดอง มะเข�อเทศ แอโวคาโด ช�สเชดดาและสับปะรด เปนตน

ซอส (Sauce)

ซอสมะเข�อเทศ ซอสบารบีคิว มัสตารดและมายองเนส 

............................................

PICKLES
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BUN

MAYONNAISE

ONION

GREEN & LEAVES

SAUSE & PICKLES
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AMERICAN
CLASSIC

CHEESE BURGER

HAMBURGER
THE ULTIMATE

BURGER
VEGGIE

บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 

ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 

บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION


