
ข้อมูลประกอบการเขยีนเรียงความ 

เร่ือง   บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป 



บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปยีห้่อต่างๆ 

 



ลกัษณะบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปดบิ 

 



ลกัษณะบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปสุก 

 



Momofuku   ando ผู้คดิค้น 



รสชาติหลากหลาย 

• หมสูบั                                         *  แกงเขียวหวาน 

• ต้มย ากุ้ง                                     *   ต้มขา่ไก่                     

• เย็นตาโฟ                                    *  ผดัขีเ้มา 

• น า้ใส                                          *  ผดัฉ่า 

• แจ่วฮ้อน                                      *  หมนู า้ตก 

• ต้มโคล้ง                                       *  ลาบ 

• เป็ดพะโล้ 



รสชาตขิองบะหมี่อยู่ทีเ่คร่ืองปรุง 
ถ้าไม่เติมกจ็ะจืดชืดมาก 

• รสของบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป จะอยูท่ี่เคร่ืองปรุงโดยน ามาจาก
อาหารชนิดอ่ืนๆ รสท่ีนิยมจ าหน่ายกนัเช่น รสหมสูบั รส
ต้มย า รสแห้งผดัขีเ้มา ขนาดของเส้นจะแตกตา่งกนัไป
ตามแตผู่้ผลติจะท าให้เป็นรุ่นหรือรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 



ส่วนประกอบของบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป 

• แป้งสาลี 60-70%  

• ไขมนั (อยูใ่นเคร่ืองปรุง)  15-20%  

•  5-6% เป็นเกลือและผงชรูส 

• อาจจะมีผกัอบแห้ง เนือ้สตัว์ อีกบ้าง(บางย่ีห้อ) 

 



ภาพตกแต่งเพือ่การโฆษณา 

 



          ของจริง คอื 



ประวตัขิองบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป 

• บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปถกูคดิค้นขึน้ครัง้แรกโดย โมโมฟกุ ุอนัโด จากบริษัท  
นิสชิน ฟดูส์ ประเทศญ่ีปุ่ น    เขาได้พฒันากระบวนการผลิตเส้นบะหมี่
โดยการทอดและอบแห้งเป็นการถนอมอาหารท่ีสามารถน ากลบัมา
รับประทานได้อีกครัง้เมื่อเตมิน า้ร้อน บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปวางจ าหน่ายครัง้
แรกในโลกท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเมือวนัท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ. 2501 ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า "ชิกิง ราเมง" (Chikin Ramen) ราคา 35 เยน  
ตอ่มามีบริษัทผู้ผลิตบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปเกิดขึน้อีกมากมายทัง้ใน จีน ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อเมริกา และวางจ าหน่ายไปทัว่โลก 





ขั้นตอนการท าบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป 

1. คดัสรรแป้งสาลี ท่ีเหมาะสมตอ่การผลิตเพ่ือให้ได้เส้นบะหม่ีท่ีเหนียวนุ่ม 
นวดแป้งและรีดเป็นแผ่น ตดัเป็นเส้น ผ่านการนึง่ด้วยไอน า้ ราดด้วยน า้ซปุ 

2. ล าเลียงบะหมี่ท่ีพบัเป็นก้อนบรรจลุงถ้วยทอด ผา่นการทอดในน า้มนั
ปาล์มบริสทุธ์ิ ท่ีอณุหภมูิ 150-160 °C ประมาณ 2 นาที บะหมี่จะดดู
ซบัน า้มนัไปก้อนละประมาณ 16-17%  

3. เม่ือบะหมี่ออกจากกระทะทอด จะผา่นเคร่ืองเป่าเย็นเพื่อลดอณุหภมูิ  

4. ผ่านเคร่ืองตรวจจบัโลหะ  

5. ใสซ่องเคร่ืองปรุง บรรจซุอง ผนกึซอง  บรรจลุงกลอ่ง 

 



วธีิการต้มบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปทีถู่กต้อง 
 

1. เทบะหม่ีส าเร็จรูปในน า้และต้มจนเดือด 
2. เม่ือบะหม่ีสกุแล้ว เทน า้ท่ีต้มบะหม่ีทิง้ (เป็นการเท Wax  
    ผสมผงชรูสซึง่เป็นสารพิษทิง้ไป) 
3. ต้มน า้ให้เดือดอีกครัง้ และใสเ่ส้นบะหม่ีท่ีต้มไว้แล้วตามข้อ 2 และ 
    ปิดไฟ  
4. ใสเ่คร่ืองปรุงขณะน า้ยงัร้อน (ผงชรูสในเคร่ืองปรุงจะได้ไม ่
     กลายเป็นสารพิษอีก) 
5. ผสมให้เข้ากนั ก่อนรับประทาน 

 



คุณค่าทางอาหารของบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป 

• ให้พลงังานประมาณ 300 กวา่แคลอรีตอ่ซอง 60 g โดย
พลงังานท่ีคนเราต้องการคือ 2000-2500 แคลอรีตอ่วนั 
สารท่ีให้พลงังานได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และน า้มนั 
สารอาหารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ได้แก่ วิตามิน A เหลก็ และ
ไอโอดีน ท่ีมีการเสริมในปริมาณท่ีร่างกายต้องการตอ่ 1 
มือ้ และเพ่ือให้ได้คณุคา่ทางอาหารย่ิงขึน้ ควรเติม ผกั ไข ่
และเนือ้สตัว์ ตามชอบ 



ประโยชน์และโทษของบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป 

ประโยชน์ โทษ 

๑. เป็นอาหารที่สะดวก  ง่ายในการปรุง
รสชาติอร่อย 

 

๑. มีแป้งและไขมนัเป็นสว่นประกอบหลกั 
หากรับประทานเป็นประจ าจะท าให้ขาด
สารอาหารได้ 

๒. ราคาถกู และอิ่มท้อง ๒. มีโซเดียม และผงชรูสปริมาณมาก 
เป็นอนัตรายต่อไตและท าให้ความดนั
โลหิตสงูอีกด้วย 

๓. เก็บไว้ได้นาน  สามารถพกติดตวัไปใน
สถานท่ีตา่งๆได้ง่าย 

๓. ผู้ ท่ีแพ้ผงชรูสอาจมีอาการชาลิน้ ปวด
ท้ายทอย 



 
ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณะสุข 
ในการรับประทานบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป 

 •  ใสไ่ข ่ผกั หรือเนือ้สตัว์ลงไปด้วย เพื่อเพิ่มสารอาหาร 

•  ควรเลือกซือ้บะหมี่ส าเร็จรูปท่ีเขียนวา่ เพิ่มสารไอโอดีน ธาตเุหลก็ และ
วิตามินเอ ไว้หน้าซอง 

•  ไม่ควรทานบะหมี่ส าเร็จรูปดิบ ๆ เพราะเส้นบะหมี่จะไปพองตวัใน
กระเพาะ อาจท าให้ท้องอืดได้ 

•  ท่ีส าคญัท่ีสดุคือไม่ควรทานบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปมากกวา่วนัละ 1 ซอง 
เพื่อป้องกนัโรคท่ีเกิดกบัไต และโรคความดนัโลหิต 

 



ขอบคุณทีม่า 

• www.dek-d.com  

• www.mongkoltemple.com/page02/variety025
.htm 

• th.wikipedia.org/wiki/ 

• www.unigang.com  

• http://www.chaladsue.com/  

• http://www.mama.co.th/faqs.php?cate=TlE9P
Q== 

 

 

 



ความรู้เพิม่เตมิ 

• 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม 
1 ช้อนชา  เท่ากบั 5 กรัม 
1 ช้อนชา = 5 ซีซี = 5 กรัม  

• 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากบั 3 ช้อนชา 
 
 


