
คร้ังที่  12 
เร่ือง      ช็อกโกแลตกานาชเค้ก  โดยครู   อรอนงค์ ล าดวล 

 
ชอคโกแลตกานาชเค้ก 

 ช็อกโกแลตกานาชเค้ก  เป็น ช็อกโกแลตที่นํามาแต่งหน้าเค้กแล้วมีลักษณะของ ช็อกโกแลตที่ไม่
แข็ง  แบบที่นําช็อกโกแลตมาตุ๋นแล้วเคลือบหน้าเค้กเลย  จะได้ช็อกโกแลตเคลือบหน้าเค้กที่นุ่ม  เพราะนํา
ช็อกโกแลตที่ตุ๋นแล้วมาผสมกับวิปปิ้งครีม  ได้รสชาติที่หอมมันจากวิปปิ้งครีมเพิ่มขึ้น  ได้หน้าเค้กที่นุ่ม
ไม่แข็งหรือนิ่มไป............ “ต้องลองทําแล้วจะรู”้  
1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกส่วนผสมและวิธีทําช็อกโกแลตกานาชเค้กได้ 
 2.  ทําชอคโกแลตกานาชเค้กได้ 
2.รายการสอน 
 1.  การเลือกซื้อและการเตรียมส่วนผสมช็อกโกแลตกานาชเค้ก 
 2.  ขั้นตอนการทําช็อกโกแลตกานาชเค้ก 
 3.  การเตรียมส่วนผสมและขั้นตอนการทําบัตเตอร์ครีม 
 4.  การเตรียมและขั้นตอนการทําช็อกโกแลตกานาชเค้ก 
 5.  การแต่งหน้า 
3.วัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  และสิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์   ตาชั่ง  ถ้วยตวง  ช้อนตวง  ถาดอบขนาด  7  นิ้ว  สูง  2 ¼  นิ้ว  2  ใบ  (หรือถาดขนาด  8  
นิ้ว  สูง  1 ½  นิ้ว  2  ใบ)  เคร่ืองผสมอาหาร  เตาอบ  หม้อตุ๋น  แป้นแต่งหน้าเค้ก 
ข้อแนะน าในการเตรียมส่วนผสม 
 -  ไข่ไก่  ใช้ไข่ใหม่แช่ให้เย็น  จะทําให้การทําสปองจ์เค้กแบบขั้นตอนเดียว  (ตีรวม )  ตีได้ง่าย
ส่วนผสมขึ้นฟูไม่เหลว 
 -   ช็อกโกแลตตุ๋นใช้ช็อกโกแลตนม 
 -   วิปปิ้งครีมใช้วิปปิ้งครีมแท้หรือครีมสด  (Whipping  cream)  จะหอมมันกว่าใช้นอนแดรีวิปปิ้ง
ครีม  (non – dairy  whipping  cream)  ซึ่งเป็นวิปปิ้งครีมที่ทําจากไขมันพืชแต่สามารถใช้แทนกันได้ 
 -   เหล้ารัมย์  ใช้เหล้ารัมย์ของไทย  ยี่ห้อแสงโสม  หรือ  เหล้ารัมย์จากต่างประเทศก็ได ้
 -   เหล้ารัมย์ผสมน้ําเชื่อม  เตรียมได้จากน้ํา  1  ถ้วย  น้ําตาล  1/3  ถ้วย  นําไปต้มให้เดือด  ทิ้งไว้ให้
เย็นใส่เหล้ารัมย์ประมาณ  1 – 2  ช้อนโต๊ะ 
ส่วนผสมตัวเค้ก 

1.  แป้งเค้ก  200 กรัม  2.  ผงฟู   1 ½ ช้อนชา 
3.  โซดา  1/4 ช้อนชา  4.  เกลือ   ¾ ช้อนชา 
5.  น้ําตาลทราย  300 กรัม  6.  ไข่ไก่  6 ฟอง 



7.  เอสพี  20 กรัม  8.  นมข้นจืด  100 กรัม 
9.  น้ํามะนาว  1 ช้อนโต๊ะ 10.  ผงโกโก้  35 กรัม 
11.  น้ํามันพืช  35 กรัม  12.  เนยสดละลาย 175 กรัม 
13.  กลิ่นช็อกโกแลต   1 ช้อนชา 

ส่วนผสมบัตเตอร์ครีม 
 1.  น้ําตาล  120 กรัม  2.  นมข้นจืด  125 กรัม 
 3.  เกลือ   ¼ ช้อนชา  4.  เนยสด  225 กรัม 
 5.  เนยขาว  75 กรัม  6.  เหล้ารัมย์  2 ช้อนชา 
ส่วนชอคโกแลตกานาชเค้ก 
 1.  ช็อกโกแลตนม 150 กรัม  2.  วิปปิ้งครีม  150 กรัม 
 3.  เหล้ารัมย์  2 ช้อนชา 
ส่วนผสมที่ใช้แต่งเค้ก 
 1.  ไวท์ชอคโกแลตตุ๋นให้ละลาย    20 กรัม 
 2.  แยมสตอเบอร์ร่ี 
 3.  เหล้ารัมย์ผสมน้ําเชื่อม 
4.  ล าดับขั้นตอนการท า 
วิธีท าตัวเค้ก 
 1.  เปิดเตาอบอุณหภูมิ  180  องศาเซลเซียส  เตรียมพิมพ์เค้กขนาด  7  นิ้ว  สูง  2 ¼  นิ้ว  2  ใบ  ตัด
กระดาษไขขนาดเท่ากับก้นพิมพ์รองก้นพิมพ์ทาเนยขาวบาง ๆ  ให้ทั่วพิมพ์บนกระดาษไข 
 2.  ผสมนมข้นจืดกับน้ํามะนาว  พักไว้ 
 3.  ผสมโกโก้กับน้ํามันพืชคนให้ละลาย  พักไว้ 
 4.  ร่อนแป้ง  ผงฟู  โซดา  รวมกัน  ใส่เกลือและน้ําตาลใส่ในอ่างแป้ง  เคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมด
เข้ากัน 
 5.  ตอกไข่ใส่โถผสม  เติมเอสพี  และแป้งที่ผสมไว้ใช้พายคนให้ เข้ากัน  จึงเปิดเคร่ืองตีด้วย
ความเร็วสูงจนส่วนผสมเร่ิมข้น  เติมนมที่ผสมไว้ตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเต็มที่  ลดความเร็วเป็นความเร็วปาน
กลางเพื่อไล่อากาศ  ตีจนส่วนผสมเนียน  เงา  เติมโกโก้ที่ผสมไว้ลดความเร็วตํ่าใส่เนยละลาย  ผสมให้เข้า
กัน 
 6.  ตักเค้กใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้จํานวน  2  พิมพ์  นําเข้าอบประมาณ  35 – 40  นาที  หรือจนสุก  นํา
ออกจากเตา  แซะเค้กออกจากพิมพ์  พักไว้บนตะแกรงจนเย็น 
 7.  นําเค้กมาสไลด์  2 – 3  ชิ้น  พรมด้วยเหล้ารัมย์ผสมน้ําเชื่อมทาแยม  และบัตเตอร์ครีมทุกชิ้น  
นํามาซ้อนกันปาดด้วยบัตเตอร์ครีมราดหน้าด้วยชอคโกแลตกานาช  แต่งหน้าด้วยไวท์ชอคโกแลต 
วิธีท าบัตเตอร์ครีม 
 1.  ผสมน้ําตาล  นมข้นจืด  เกลือ  นําไปตั้งไฟพอละลายยกลงจากเตา  ทิ้งไว้ให้เย็นสนิท 



 2.  ตีเนยสด  เนยขาวให้ขึ้นฟู  ค่อย ๆ  ใส่นมข้นจืดที่เย็นสนิทแล้วจนหมด  เติมเหล้ารัมย์ 
วิธีท าชอคโกแลตกานาช 
 ตุ๋นชอคโกแลตให้ละลาย  เติมวิปปิ้งครีมและเหล้ารัมย์ยกลงจากเตา  คนจนส่วนผสมเย็นและข้น
ขึ้น  นําไปราดบนเค้กที่ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้แล้ว 
ข้อแนะน าในการท า 
 1.  ควรนําเค้กไปแช่ให้เย็นจัดก่อนจะนํามาสไลด์  จะสไลด์ง่าย  เน้ือเค้กเรียบสวย 
 2.  การพรมเค้กด้วยเหล้ารัมย์ผสมน้ําเชื่อม  จะทําให้เค้กมีกลิ่นหอมและเนื้อเค้กมีความชุ่มชื้น 
 3.  ถ้าไม่ชอบทาแยมระหว่างชิ้นไม่ต้องทา  ใช้บัตเตอร์ครีมทาได้เลย 
 4.  นําเค้กที่ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมไว้แล้วไปแช่ให้เย็นก่อนจึงนํามาราดหน้าด้วยชอคโกแลตกานาช
จะทําให้หน้าเรียบสวย  เนยไม่ละลาย  แต่ถ้าแช่จนเย็นจั ดและหน้ากานาชข้นเวลาราดชอคโกแลตจะ
เคลือบหนาและอาจจะไม่เรียบเพราะแข็งตัวเสียก่อน 
 5.  นําชอคโกแลตขาวตุ๋นแล้วใส่ถุงพลาสติก  ตัดมุมถุงให้มีรูขนาดเล็ก ๆ  นําไปลากเป็นเส้นตรง
บนหน้าเค้กที่ราดชอคโกแลตกานาชแล้วให้ทั่ว  ใช้ปลายไม้ขีดสลับบนล่างไปมาจะเกิดลวดลายบนหน้า
เคก้ 

 

สาระน่ารู้ 
 ช็อกโกแลตจะมีส่วนผสมของโกโก้เข้มข้น  (Cocoa  liguor)  และโกโก้บัตเตอร์  (Cocoabutter) 
และอ่ืน ๆ  
 ช็อกโกแลต  (Dark  chocolate)  เป็นชอคโกแลตที่ออกรสขม ๆ  หวาน ๆ  มีรสชาติเข้มข้นที่สุด  
มีโกโก้เข้มข้นมากกว่า  50  %   
 ช็อกโกแลตนม  (Milk  chocolate)  จะมีสีอ่อนกว่าดาร์กช็อกโกแลต  มีรสหวาน  เพราะมีการแต่ง
รสด้วยส่วนผสมของนม  น้ําตาล  และกลิ่นต่าง ๆ  มีส่วนผสมของโกโก้เข้มข้นประมาณ  15 %  ขึ้นไป 
 ไวท์ช็อกโกแลต  (White  chocolate)  เป็นส่วนผสมของโกโก้บัตเตอร์  นม  น้ําตาล  และกลิ่นต่าง 
ๆ  แต่จะไม่มีส่วนผสมของโกโก้เข้มข้นอยู่เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


