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อุปกรณ�และวัตถุดิบ

All-Grain (Brew in a Bag) 
Step by Step1

เตรียมอุปกรณ�และวัตถุดิบในการทำให�พร�อม 
มีรายการดังน้ี
1. ถังหมักพรอม Airlock
2. หมอตมขนาดใหญจุประมาณ 50L
3. ถุงไนลอน Brew in a bag ใหญ
4. ชอนยาวสำหรับคน
5. ที่วัดอุณหภูมิ
6. น้ำยาฆาเชื้อ เชน Star san
7. Hydrometer
8. Wort Chiller หรือใชแชน้ำแข็ง
9. Auto-Siphon
10. ขวดและอุปกรณบรรจุขวด (Bottling bucket, Bottle filler)
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เริ�มเข�าสู�ขั�นตอน

ล�างอุปกรณ� ทั้งหมดใหสะอาดกอนการเริ่มกระบวนการ

หนีบถุง Brew in a bag (BIAB) กับขอบหม�อ ใหแนน
เพื่อใหมั่นใจวาเมื่อใส Grain ที่มีน้ำหนักมากเขาไปแลว 
ถุงจะไมหลุด

ใส�น�ำสำหรับเตรียมการ Mashing 
สำหรับปริมาณน้ำท่ีจะใชสำหรับการเตรียม wort 5 แกลลอน 
หรือ 19 ลิตร ในข้ันตอนการ mashing แนะนำใหใชน้ำประมาณ 
32 ลิตร ในการทำ mashing แบบไมมีการ Sparge (การลาง 
grain) ปริมาณ wort ที่ไดกอนการตมจะอยูที่ประมาณ 7 
แกลลอน 

ท้ังน้ีก็ข้ึนกับปริมาณ grain แตละสูตร ปริมาณน้ำท่ี grain ดูดไว
หลังจาก mashing หากคุณมีแตหมอขนาดเล็ก คุณสามารถ
ใชน้ำปริมาณ 3 ลิตร ตอ grain 1 กิโลกรัม สำหรับข้ันตอนการ 
mashing เมื ่อเสร็จแลวทำการ Sparge หรือลางน้ำตาล
ออกจาก grain ดวยน้ำอุน อุณหภูมิประมาณ 76-78 องศา-
เซลเซียส จนสามารถเก็บน้ำ wort กอนตมได 7 แกลลอน
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เตรียมอุณหภูมิน�ำสำหรับ Mashing 
โดยทั่วไปแลว เมื่อเติม grain ลงไปแชเพื่อเริ่มกระบวนการ
สกัดน้ำตาล  (mashing)  อุณหภูมิจะตกลงประมาณ 5-7 
องศาเซลเซียส ท้ังน้ีข้ึนกับอุณหภูมิของ grain ดวย แนะนำวา
ใหเตรียมอุณหภูมิน้ำ ที่ประมาณ 71-73 องศาเซลเซียส 
เม่ือผสม grain ลงไปในน้ำ จะไดอยูในชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะกับ
การสกัดน้ำตาล (mashing)

เริ�มต�นการสกัดน�ำตาล 
หรือท่ีเรียกวากระบวนการ mashing เราเร่ิมใส grain ท่ีบดไว
แลวจึงคอย ๆ เทลงไปในถุง Brew in a bag คนเปนระยะ
เพื่อให grain กับน้ำผสมกันอยางทั่วถึง

เช็คอุณหภูมิ mashing วาอยูใน range ท่ีเหมาะสมหรือไม 
หากสูงไป   อาจจะเติมน้ำเย็นไปเล็กนอยเพื่อปรับอุณหภูมิ
ใหเหมาะสม หากต่ำไป อาจเปดเตาเพิ่มอุณหภูมิใหถึงเปา 
แตการเปดเตาตองใชชอนคนที่กนหมอตลอดเวลา เพื่อให
ความรอนกระจายทั่วถึง ไมเชนนั้น grain อาจจะไหมได
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คงอุณหภูมิเพ�อ่สกัดน�ำตาล (Mashing) 
พยายามคงอุณหภูมิไว ที่อุณหภูมิสำหรับการสกัดน้ำตาล 
(ขึ้นกับแตละสูตร) ประมาณ 60 นาที อาจจะนำผาหรือ
ฉนวนความรอนมาชวยพันรอบหมอ หรือเปดเตาชวย
เปนระยะ ถาเปดเตา อยาลืมวาตองคนหมอเสมอ เพื่อให
ความรอนกระจายไดทันที

ดึงถุง grain ออก เมื่อกระบวนการสกัดน้ำตาลเสร็จสิ้น 
(กระบวนการสกัดน้ำตาล 60 นาที) ดึงอยางระมัดระวัง
อยาให grain ตกลงไปในหมอ รอใหน้ำไหลออกจาก grain 
สักครู หรือหากมีที่กรอง พาดลงบนปากหมอ แลวปลอย
ใหน้ำไหล จะสะดวกย่ิงข้ึน แตไมควรบีบถุง grain หลังจาก
น้ำไหลหมดแลว วัดปริมาณน้ำ หากไดนอยกวา 7 แกลลอน 
สามารถเติมน้ำเพิ่มได

ต�มจนเดือด 
ตม wort ที่ไดจนเดือด เมื่อเริ่มเดือดเริ่มจับเวลา 
โดยทั่วไปแลว จะตมประมาณ 60 นาทีเพื่อที่จะให wort 
ที่ได เหลือประมาณ 5 แกลลอน (19 ลิตร)
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ใส�ฮอป (Hops)  ระหวางการตมจะใสฮอปตามตาราง
เวลา ซึ่งแลวแตสูตรเบียรแตละสูตร โดยทั่วไปสูตรจะ
กำหนดตัวเลขการใสฮอป ณ เวลาท่ีเหลือในการตมท้ังหมด 
อาทิ 60 mins, 30 mins 
โดย 60 mins จะหมายถึงใสฮอป ณ เวลาเริ่มการตมเลย 
ในกรณีที่เราตมทั้งหมด 60 นาที ถาหากสูตรเขียนวาให
ใสฮอป ณ 30 mins น่ันหมายถึงเราใสฮอป ณ เวลาท่ีเหลือ
อีก 30 นาที จะหยุดตม

ใส� Irish moss หรือ Whirlfloc 
เพ่ือชวยใหโปรตีนใน wort จับตัวกันตกตะกอน จะชวยให
เบียรใสขึ้น (ขั้นตอนนี้ไมจำเปนตองทำก็ได)

ลดอุณหภูมิ wort เม่ือตม wort จนครบเวลา เราจะตอง
ลดอุณหภูมิ wort ใหต่ำลงมาจนถึงอุณหภูมิท่ีพรอมจะใสยีส 
หรือเรียกวาการ Pitch yeast โดยเราอาจจะใช wort chiller 
หรือทอทองแดง แลวใชปมน้ำดูดน้ำเย็นเขามาในทอทองแดง 
เพ่ือแลกเปล่ียนอุณหภูมิทำให wort เย็นลงเร็วข้ึน หรือใช
น้ำแชน้ำแข็งแลวแชหมอลงไปก็ได การคนน้ำ wort ในหมอ
เล็กนอย จะชวยให wort เย็นเร็วข้ึน เน่ืองจากชวยใหการ
แลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ฆ�าเชื้ออุปกรณ� 
อุปกรณทุกชิ้นที่จะสัมผัส wort หลังจากการลดอุณหภูมิ
ลงมาแลว ตองไดรับการลางอยางสะอาดและฆาเชื้อดวย 
Sanitizer แบบไมตองลางออก เชน Star san อาทิ ถังหมัก 
หรือถุงสำหรับกรอง wort หากจะทำการกรอง wort 
กอนลงถังหมัก

ถ�าย wort ลงในถังหมัก 
โดยการเท wort ลงในถังหมัก ให wort กระแทกลงในถัง 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใน wort ทำการเทกลับไปกลับมา
จากระหวางถังหมักและหมออีก 2-3 ครั้ง
ปริมาณออกซิเจนใน wort ที่เพียงพอนั้นสำคัญสำหรับ
กระบวนการหมัก เนื่องจากยีสจำเปนตองใชออกซิเจน
ในกระบวนการแบงตัว

วัดค�าน�ำตาลด�วย Hydrometer 
ข้ันตอนน้ีจะชวยใหเรารูคาน้ำตาลกอนการหมัก นำมาเทียบ
กับหลังการหมักจะทำใหเราคำนวณคาแอลกอฮอลของเบียร
หลังจากหมักเสร็จได วัดเสร็จแลวอยาลืมจดบันทึกไวดวย
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Pitch yeast คือข้ันตอนการใสยีสท่ีเตรียมไวลงไปใน
ถังหมักท่ีเตรียม wort ไวพรอมแลว สำหรับยีสแบบแหง 
เราอาจจะทำการ Rehydrate ยีสกอน ดวยการใสกับ
น้ำสะอาด ทิ้งไวซักครูใหยีสเริ่มการดูดซึมน้ำ 
แลวจึงทำการ pitch yeast

ป�ดฝาถังหมักให�สนิท และติดตั�ง Airlock 
โดยใสน้ำที่ผสม Sanitizer ใน Airlock ใหเทากับระดับ
ที่ Airlock แนะนำ สังเกตเสนรอบ Airlock หลังจาก
ปดฝา ทดลองกดบนฝาดูวามีอากาศดันขึ้นแกนกลาง
ของ Airlock หรือไม เพื่อทดลองดูวาฝาปดสนิทรึเปลา

เก็บถังหมักในที่เย็น 
สำหรับประเทศไทย แนะนำใหหาตูเย็นมือ 2 มาติดตั้ง
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ เพราะอุณหภูมิในการหมักเอล
สวนใหญจะอยูในชวง 16-22 องศาเซลเซียส 
หรืออีกทางเลือก อาจจะเลือกหายีสที่สามารถหมัก
ท่ีอุณหภูมิสูงได เชน Kveik yeast strain จาก Norway 
ซึ่งมีหลายตัวดวยกัน สวนใหญสามารถหมักที่อุณหภูมิ
สูงถึง 35 องศาเซลเซียสได โดยไมมีรสชาติที่ผิดเพี้ยน
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ตรวจดูผลการหมัก 
หลังจาก pitch yeast ไปประมาณ 24-48 ชั ่วโมง 
จะเร่ิมเห็นกาซ CO2 ผุดออกจาก Airlock ถายังไมเห็น 
ใหลองเช็คดูวาฝาถังปดสนิทดีรึเปลา รวมทั้งระดับน้ำ
ใน Airlock อยูในระดับที่เหมาะสมหรือไม 
การหมักเอลทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 10-14 วัน 
เพื่อปองกันการ oxidation เราอาจจะรอใหถึง 14 วัน
เพ่ือใหแนใจวาการหมักเสร็จส้ินแลว จึงจะวัดคาน้ำตาล
และเตรียมการบรรจุขวด

เตรียม Priming Sugar 
ตั้งน้ำเดือดปริมาตร 500ml แลวเติมน้ำตาลประมาณ 
4-5 ออนซ (113-141 กรัม) สำหรับเบียรปริมาตร 
5 แกลลอน (19 ลิตร) หากปริมาตรเบียรมากกวาหรือ
นอยกวา ใหลดปริมาณน้ำตาลตามสัดสวน คนจนน้ำตาล
ละลายหมด

เทสารละลายน�ำตาล ลงในถังสำหรับบรรจุขวด 
อยาลืมลางและฆาเชื้ออุปกรณทุกชิ้นกอนการใช

www.thaibrewshop.co



All-Grain (Brew in a Bag) 
Step by Step9

ถ�ายเบียร�จากถังหมักลงในถังบรรจุขวด 
ข้ันตอนน้ี Auto-Siphon จะชวยจัดการการถายไดงาย
และเกิดการ oxidized นอยลง จับปลายสายใหขนานกับ
ขอบถังดานลางเพื่อใหเกิดน้ำวนซึ่งจะชวยผสมน้ำตาล
กับเบียรในถังขณะถายลงไปในถังบรรจุขวด พยายาม
ไมใหเกิดการกระแทก เพ่ือใหเกิดการ oxidize นอยท่ีสุด

*ระมัดระวังไมดูดเอาตะกอนกนถังลงมาดวยขณะทำการ
ถายเบียร ใหเอาแตสวนที่ใส และทิ้งสวนกนถังไป

ตดิตั�งแท�งบรรจุขวด เขากับกอกท่ีติดกับถังบรรจุขวด 
อยาลืมฆาเชื้อ (Sanitize) อุปกรณทุกชิ้นกอนการใช

กรอกเบียร�ลงขวดและป�ดฝา 
อยาลืมลางและฆาเชื้อทั้งขวดและฝากอนการใชงาน
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นำขวดเบียร�ท่ีบรรจุแล�ว ไปเก็บท่ีอุณหภูมิเหมาะสม
กับการหมัก ในไทยเราอาจจะเอาไปเก็บไวในตูหมัก 
ปรับอุณหภูมิเทาตอนที่หมัก เก็บไวเปนเวลาประมาณ 
2 อาทิตย เบียรก็จะซาพรอมดื่มได

ขอขอบคุณภาพทั�งหมดจาก American Homebrewers Association
             ข�อมูลประกอบภาพโดย THAIBREWSHOP.co
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