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คาบที่ 9

แผนการสอนรายคาบ
เรื่องทีส่ อน เค้ กชาเขียวกับซอสวานิลลา โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเค้กชาเขียวกับซอสวานิลลาได้
2. ทําเค้กชาเขียวกับซอสวานิลลาได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําบานอฟเค้กชาเขียวกับซอสวานิลลา
2. ขั้นตอนการทําเค้กชาเขียวกับซอสวานิลลา
3. การทํารู ปร่ าง การอบ
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง ช้อนตวง พายยาง เตาอบ ถาดอบ เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสมส่ วนที่ 1
แป้ งสาลีทาํ เค้ก
140 กรัม
วานิลลาผง
1/2 ช้อนชา
เบคกิ้งโซดา
1/2 ช้อนชา
ผงฟู
1/2 ช้อนชา
เกลือป่ น
1/4 ช้อนชา
นํ้าตาลทราย
100 กรัม
ไข่แดง
4 ฟอง
นํ้า
60 กรัม
ชาผงสําเร็ จรู ป
1 ช้อนโต๊ะ
ชาเขียวขนิดผง
1 ช้อนโต๊ะ
นมข้นจืด 40 + นํ้ามะนาว 2 ช้อนชา
นํ้ามันพืช
50 กรัม
เนยสดละลาย 50 กรัม
สี ผสมอาหารสี เขียวแอปเปิ้ ล 1/4 ช้อนชา
ส่ วนที่ 2
ไข่ขาว
5 ฟอง
ครี มออฟทาร์ทาร์
1/2 ช้อนชา
นํ้าตาลทราย
150 กรัม
สิ่ งทีต่ ้ องเตรียมเพิม่
พิมพ์ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สู ง 2 นิ้ว จํานวนพิมพ์
(ทาเนยขาว รองกระดาษและทาด้วยเนยขาวทับ นํ้าหนักเค้ก 55 กรัม:1 พิมพ์)

- 353 4. ลาดับขั้นการสอน / ลาดับขั้นตอนการทางาน
วิธีทา
ส่ วนที่ 1
1. ร่ อนแป้ งสาลีทาํ เค้กกับวานิลลาชนิดผง เบคกิ้งโซดา ผงฟูและเกลือป่ นเข้าด้วยกัน
ใส่ น้ าํ ตาลทรายลงในแป้ ง ใช้พายยางคนผสมให้เข้ากัน พักไว้
2. ผสมไข่แดงกับนํ้า ชาผงสําเร็ จรู ปชาเขียวชนิดผง นมข้นจืดที่ผสมกับนํ้ามะนาว นํ้ามันพืช
เนยสดชนิดเค็มละลาย และสี ผสมอาหารสี เขียวแอปเปิ้ ล ใช้ตะกร้อมือคนผสมจนเข้ากัน
เติมส่ วนผสมแป้ งที่ร่อนไว้ คนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมืออี กครั้ง พักไว้
ส่ วนที่ 2
1. ตีผสมไข่ขาวกับครี มออฟทาร์ ทาร์ ดว้ ยหัวตีรูปตะกร้อใช้ความเร็ วสู งสุ ด นานประมาณ 30
วินาที เติมนํ้าตาลทราย ตีต่อนาน 2 นาที หรื อจนกระทัง่ ไข่ขาวตั้งยอด
2. แบ่งส่ วนผสมไข่ขาวออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ใส่ ลงในส่ วนผสมไข่แดงและแป้ ง คนพอ
เข้ากันแล้วเทส่ วนผสมที่ได้ลงในไข่ขาวส่ วนที่เหลือใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมจนเข้ากันดี
แบ่งใส่ พิมพ์ที่เตรี ยมไว้
3. นําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ ใช้ไฟล่าง นานประมาณ 25-30 หรื อ
จนกระทัง่ สุ ก
4. นําเค้กออกจากเตา พักให้เย็นสนิท สไลซ์เค้กออกเป็ น 3 ชั้น พรมเหล้ารัมและสอดไส้เค้ก
ให้แต่ละชั้นด้วยวิปปิ้ งครี มชาเขียวคัสตาร์ ดชาเขียวให้สวยงาม นําเข้าตูเ้ ย็น หัน่ เค้กเป็ นชิ้น
จัดเสิ ร์ฟขณะเย็นๆ คู่กบั ซอสวานิลลา
สาระน่ ารู้ เกีย่ วกับ ชาเขียว
ชา ได้ถูกนํามาเป็ นเครื่ องดื่มสุ ขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่ างก าย สําหรับชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
มาเป็ นเวลานานนับพันปี มาแล้ว ในระยะไม่กี่ปีมานี้ "กระแสธรรมชาตินิยม " ได้ทวีความรุ นแรงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภาพ ประกอบกับมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของชาเขียวตามสื่ อต่า งๆ อย่างมากมาย ทําให้เกิดกระแสตอบรับการบริ โภค
ชาเขียว จนปั จจุบนั มีผลิตภัณท์ที่มีส่วนผสมของชาเขียว นอกเหนือจากในรู ปของ ชาชง ออกมาสู่
ท้องตลาด
ชามีหลายประเภท ชาที่คนไทย คุน้ เคย เห็นจะเป็ นชาดํา (หรื อชาจีน) ชาเขียว และชาอูหลง
ชาเหล่านี้ต่างก็มาจากต้นชาชนิดเดี ยวกัน ที่มีชื่อ วิทยาศาสตร์ วา่ Camellia chinensis มี 2 สายพันธุ์
คือสายพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน เจริ ญในแถบพื้นที่สูง อากาศหนาวเย็น มีลกั ษณะใบเล็ก

- 354 โดยใบมีขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 3 นิ้ว ส่ วนอีกสายพันธุ์เป็ นพืชท้องถิ่นในประเทศอินเดีย
เจริ ญได้ดีในภูมิอากาศร้อนปานกลาง มีลกั ษณะใบที่ใหญ่กว่า ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 10 นิ้วโดยประมาณ
ส่ วนของต้นชาที่ใช้เป็ นเครื่ องดื่มคือส่ วนใบบริ เวณยอด ซึ่งจะให้ชาที่มีคุณภาพดีที่สุด จึงนิยมรักษา
ระดับของต้นชาให้สูงประมาณ 3 - 5 ฟุตเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว และใช้มือมนุษย์ในการเก็บใบ
ชาเพื่อให้ได้ชาที่มีคุณภาพดี ใบชาแต่ละสายพันธุ์สามารถนํามาผลิตเป็ น ชาเขียว ชาดํา หรื อชาอูหลงก็
ได้ ทั้งนี้ชาแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันในแง่กระบวนการผลิต โดยชาเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะนําไป
อบไอนํ้าทันที เพื่อทําลาย oxidizing enzymes (เช่น polyphenol oxidase และ peroxidase) ป้ องกันการเกิด
กระบวนการหมัก ก่อนนําไปตากแดดให้แห้ง ทําให้ใบชายังคงสี เขียวอยู่ ส่ วนชาดําและชาอูหลงนั้น
หลังเก็บเกี่ยวแล้วนํา ใบชาไปผึ่งลมนาน 5 - 20 ชัว่ โมง ทําให้เกิดกระบวนการหมักโดย oxidizing
enzymes โดยชาดําจะใช้เวลาหมักนานกว่าชาอูหลง ทําให้ใบชาเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี น้ าํ ตาล เมื่อชงนํ้า
จะมีรสเข้มข้นและมีกลิ่นหอมฉุ นกว่าชาเขียว ดังนั้น ชาเขียวจึงจัดเป็ น nonfermented tea ส่ วนชาอูหลง
และชาดําถือเป็ น semi-fermented tea และ fermented tea ตามลําดับ
ในใบชาเขียวมีสาร polyphenols ที่มีคุณสมบัติเป็ นสารแอนติออกซิแดนซ์ที่ทรงพลังในปริ มาณ
สู ง (30 - 35 % ของนํ้าหนักใบชาแห้ง) เชื่อว่าสาร polyphenols นี่เองที่เป็ นสารสําคัญและดีต่อสุ ขภาพ สาร
polyphenols นี้รวมถึงสาร flavonoids (ซึ่ งมักพบได้ทวั่ ไปในผัก ผลไม้) ส่ วนสาร catechins ซึ่งเป็ นสาร
ออกฤทธิ์ ที่สาํ คัญเป็ น flavonoids ชนิดพิเศษที่พบในชา เนื่องจากชาเขียวไม่ผา่ นกระบวนการหมัก จึง
ยังคงรักษาสารสําคัญไว้ได้ในปริ มาณสู ง พบว่าในชาเขียวมีปริ มาณ catechins ประมาณ 10 - 18% ของ
นํ้าหนัก ใบชาแห้ง ในขณะที่ชาดํามี catechins ประมาณ 3 - 5 % ของนํ้าหนักใบชาแห้ง แสดงว่าการ
หมักมีการทําลายสาร catechins นอกจากนี้นกั วิจยั ยังสามารถแยกสาร catechins ออกได้เป็ น 5 ชนิด คือ 1.
gallocatechin (GC) 2. epicatechin (EC) 3. epigallocatechin (EGC) 4. epicatechin gallate (ECG) 5.
epigallocatechin gallate (EGCG)
โดย EGCG ถือเป็ น catechins ที่ทรงพลัง ที่สุด นอกจากนี้ ใบชาเขียวยังประกอบไปด้วย
วิตามินและแร่ ธาตุต่างที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น กรดอะมิโน วิตามินซี วิตามินบี วิตามินอี และ
ฟลูออไรด์
ชาเขียวที่มีคุณภาพดีจะมีปริ มาณกรดอะมิโนสู งแต่มี แทนนินตํ่า ในทางตรงข้าม ชา
ดําและชาอูหลงที่ดีจะมีปริ มาณแทนนินสู ง ชาเขียวมีรสชาติเฉพาะตัว จะมีรสฝาดน้อย เมื่อนํามาทําเป็ น
ชาเขียว จะทําให้น้ าํ ชา มีสีเขียวอ่อนปนนํ้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะ สามารถนํามาปรุ งแต่งสี กลิ่นและ
รสสําหรับผลิตภัณฑ์
หลายๆ ชนิดได้อย่างลงตัว เนื่องจากละลายนํ้าได้ดี มีกลิ่นหอม และรสชาติ
ดี
ที่มา : http://www.gpo.or.th/rdi/html/greentea.html

