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6 .แบ่งเคก้ออกเป็น  2  ส่วนเท่าๆกนั  ปาดครีมส่วนท่ีหน่ึงใหห้นาพอประมาณ  นาํเคก้ส่วน
ท่ีสองปิดทบั 
7 .ตดัเคก้เป็นช้ินสามเหล่ียมดา้นเท่า  บรรจุใส่กล่องหรือห่อดว้ยพลาสติกใส 

วธีิการท าครีมมะพร้าวอ่อน 
1 .ตีเนยสด  เนยขาว  เกลือป่น  ดว้ยความเร็วปานกลาง  
2. เติมนํ้าตาลไอซ่ิง  วานิลา  ตีจนส่วนผสมข้ึนฟู 
3 .เติมมะพร้าวอ่อน  ตีใหเ้ขา้กนั  สาํหรับปาดเคก้ 
 

 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่  10   เร่ืองทีส่อน   ชิฟฟอนโรล    โดยครู     เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 
 

1.  จุดประสงค์การสอน 
1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํชิฟฟอนโรล 
2.  ทาํชิฟฟอนโรลได้ 
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํชิฟฟอนโรล 
2.  ขั้นตอนการทาํชิฟฟอนโรล 
3.  การอบและการตกแต่ง 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง พายยาง  เตาอบ  ถาดอบ   

เคร่ืองผสมอาหาร กระดาษไข ท่ีร่อนแป้ง  
ส่วนผสม 
 แป้งเคก้   120 กรัม   ผงฟู  2 ชอ้นชา 
 โซดา   ¼ ชอ้นชา   เกลือป่น ¼ ชอ้นชา 
 นํ้าตาลทราย  (1) 100 กรัม   นํ้ามนัพืช ¼ ถว้ย 
 ไขแ่ดง   5 ฟอง   กาแฟ  1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ้าอุ่น   ¼ ถว้ย   ไข่ขาว  5 ฟอง 
 ครีมออฟทาร์ทาร์ ¼ ชอ้นชา   นํ้าตาลทราย (2) 70 กรัม 
ส่วนผสมครีมกาแฟ 
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เนยสด         200     กรัม 
นํ้าตาลทรายไอซ่ิง   150     กรัม 
กาแฟ           2    ชอ้นโตะ๊ 
กล่ินกาแฟ          2     ชอ้นชา 

เนยขาว     100   กรัม 
เกลือป่น      ½    ชอ้นชา 
นมสด       1/4  ถว้ย



 

 
4.  ล าดับขั้นสอน /ล าดับขั้นการท า 
วธีิท าตัวเค้ก 

1. ร่อนแป้ง  ผงฟู  โซดา เกลือป่น  รวมกนั   
2. ใส่นํ้าตาลทราย (1)  คนใหเ้ขา้กนั 
3. ผสมไข่แดง  นํ้ามนัพืช  นํ้าอุ่น  กาแฟ  รวมกนั เทใส่อ่างแป้งคนใหเ้ขา้กนั 
4. ตีไข่ขาว  ครีมออฟทาร์ทาร์  นํ้าตาลทราย  (2)  จนข้ึนฟูขาวตั้งยอดอ่อน  นาํไปผสมกบัแป้ง

คนใหเ้ขา้กนั 
5. เทใส่ถาดท่ีทาเนยขาว  รองกระดาษไข   ขนาด  11 x 15 x 1  น้ิว    
6. นาํเขา้อบท่ีอุณหภูมิ  400  องศาฟาเรนไฮด ์ 10  นาที  จนสุกนาํออกมาพกัใหเ้ยน็ 
7. ทาครีม  หรือแยม  มว้นให้กลม  ตดัเป็นช้ินขนาด  1  น้ิว 

วธีิท าครีมกาแฟ 
 1.  ตีเนยสด  เนยขาว  เกลือป่น   นํ้าตาลไอซ่ิง  ใหข้ึ้นฟูขาว 
 2.  เติมกาแฟท่ีละลายกบันมสด  ตีใหส่้วนผสมเขา้กนั 
สาระน่ารู้ 
เนยสด  เนยเทยีม  ครีม 
 เนยสด  คือ  ไขมนัท่ีแยกออกมาจากนม  วธีิการแยกนั้นทาํไดโ้ดยป่ันหรือตีนมอยา่งแรง  ส่วน
ใหญ่จะเคร่ืองป่ันความเร็วสูง  ไขมนัในนมท่ีอยูก่ระจดักระจายในรูปอิมลัชัน่จะรวมตวักนักลายเป็นครีม  
แยกตวัลอยออกมา  เม่ือปาดเอาไขมนัท่ีลอยตวัอยูช่ั้นบนออก  นํ้านมส่วนท่ีเหลือจะกลายเป็นนมพร่องมนั
เนยท่ีเรารู้จกักนั   
 ไขมนัท่ีปาดนาํมาทาํเนยสด  เติมเกลือเล็กนอ้ยใหมี้รสเคม็  กลายเป็นเนยสดรสเคม็  (ท่ีห่อดว้ย
กระดาษสีทอง)  บางคนเติมนมผงลงไปอีกเพื่อใหม้นัถึงใจ  หรือนาํไปบ่มกบัแบคทีเรียบางชนิด  หรือใส่
สารแต่งกล่ินแต่งรสเพื่อใหก้ล่ินหอมอร่อย  ไม่วา่จะทาขนมปัง  ทาํกบัขา้ว  ซ่ึงนิยมใส่เนยหลงัผดัขา้วผดั  
สปาเกตตี  และยงัเป็นส่วนผสมหลกัของเบเกอร่ี  เช่น  คุกก้ี  เพราะฉะนั้นเนยจึงเป็นไขมนัลว้นๆ  คนท่ีมี
ปัญหาเร่ืองคอเลสเทอรอลตอ้งระวงัใหดี้  ควรรับประทานอยา่งระมดัระวงั  
 เนยเทยีมใชน้ํ้ามนัพืชแทนไขมนัจากนม  วธีิการทาํคือ  เติมไฮโดรเจนลงไปในนํ้ามนัพืช  ผา่น
ขบวนการทางเคมี  เรียกวา่  hydrogenation  ทาํใหน้ํ้ามนัพืชมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูงข้ึน  กลายเป็นของแขง็ 
 ส่วนครีมนั้น  เป็นผลิตภณัฑข์องนมอีกชนิดหน่ึง  ไดม้าจากการตกตะกอนแยกชั้นของนม  
เหมือนกบักะทิท่ีตั้งทิ้งไวจ้ะไดห้วักะทิกบัหางกะทิ  หวักะทิก็คือครีมนั้นเอง  ครีมนมมีไขมนันมหรือมัน
เนยเป็นสวนประกอบสาํคญั  ครีมท่ีทาํขายทางการคา้นั้นใชเ้ทคนิคการป่ันเพื่อแยกครีมออกจากนม  
จากนั้นจึงนาํไปฆ่าเช้ือ   
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 วปิป้ิงครีม  ท่ีขายอยูใ่นกล่องกระดาษ  สาํหรับใส่กาแฟ  ซุป  ซอสต่าง ๆ  ใหมี้รสอร่อย  ก็คือครีม
ท่ีมีมนัสูงถึง  36-40  เปอร์เซ็นต ์ เรียกวา่      heavy  cream    ส่วน       whipped  cream  
 ก็คือการนาํวปิป้ิงครีมมาตีจนตั้งยอด  ซ่ึงเป็นส่วผสมสาํคญัในมูส 
 ส่วนชีสหรือเนยแขง็นั้นเป็นการแยกโปรตีนออกจากนม  ซ่ึงมีวธีิการแตกต่างไป  
เนยแข็ง  หรือชีส 
 บา้นเราเรียกชีสวา่  “เนยแขง็”  อาจจะเป็นเพราะเป็นกอ้นส่ีเหล่ี ยมแขง็สีเหลืองคลา้ยกบัเนยท่ีรู้จกั  
ซ่ึงแมจ้ะทาํมาจากนม  แต่ก็ไม่เหมือนกนัเลย  การทาํชีส  คือ  การแยกโปรตีนออกจากนม  หลกัการง่าย ๆ  
คือ  การแยกส่วนท่ีเป็นนํ้ากบัเน้ือใหอ้อกจากกนั  วธีิการก็คือ  การเติมเอนไซมท่ี์สกดัไดม้าจากกระเพาะ
สัตว ์ เรียกวา่  เอนไซมเ์นนิน  หรือ  เรนเนด   เอนไซมเ์หล่าน้ีอาจจะไดจ้ากแบคทีเรียท่ีผา่นการตกแต่งยนี
ก็ได ้ เอนไซมน้ี์ทาํหนา้ท่ียอ่ยโปรตีน  ทาํใหโ้ปรตีนท่ีแขวนลอยอยูใ่นนม  แยกตวัออกมาจบักนัเป็นกอ้น  
เรียกวา่  เคิร์ด  (curd)  (หลกัการน้ีเป็นหลกัการเดียวกนักบัทาํเตา้หู ้ จึงเรียกไดว้า่เนยแ ขง็ก็คือเตา้หูน้ม
นั้นเอง) 
 เม่ือแยกโปรตีนออกจากนม  ส่วนของเหลวท่ีเหลือเรียกวา หางนม  หรือเวย์  (whey)  จะนาํมาทาํ
เนยแขง็ไดอี้ก  และเนยแขง็ท่ีทาํจากเวยไ์ดดี้และรู้จกักนัแพร่หลาย  คือ  ริคอดตา้ชีส  (Ricotta  Cheese) 
 กอ้นโปรตีนหรือเคิร์ดน้ี  ถา้ไดม้าจากนมสดจะมีไ ขมนัปนอยูด่ว้ยส่วนหน่ึง  แต่ถา้ไดม้าจากนม
ขาดมนัเนยหรือพร่องมนัเนย  ไขมนัท่ีติดมาจะนอ้ยลงจนแทบจะเป็นโปรตีนลว้น ๆ  เนยแขง็ท่ีไดใ้น
ชั้นตน้น้ี  เรียกวา่  เนยแข็งสด  หรือ  เนยแขง็ไม่บ่ม  (Fresh  Cheese  หรือ  Unripened  Cheese)  เน้ือชีสจะ
นุ่ม  สีขาว  ท่ีบา้นเรารูจกักนัดี  คือ   คอตเตจชีส  (Cottage  Cheese)   
 แต่ถา้ตอ้งการบ่มก็ตอ้งผา่นกรรมวธีิต่อไปอีก  เช่น  ทาํใหร้้อน  หมกัดว้ยเช้ือ  (ข้ึนกบัชนิดของ
เนยแขง็)  เติมเกลือเคร่ืองเทศ  แต่งสี  แต่งรส  และทิ้งไวต้ามตาํราของแต่ละตาํรับ  บางตาํรับตอ้งบ่มจนรา
ข้ึนจึงจะอร่อย  เช่น  Blue  Cheese ซ่ึงมีเช้ือราแทรกอยูใ่นเน้ือ  บางชนิดตอ้งบ่มไวถึ้ง  2  ปี  ตอ้งทั้งแขง็
และแหง้  เช่น  พาร์มีซานชีส  (Parmesan  Cheese)  ใชส้าํหรับโรยหนา้พิซซ่าหรือพาสตา้ต่าง ๆ  รสเคม็ๆ 
มนั ๆ  เวลาใชต้อ้งขดูเป็นผง  เนยแขง็ท่ีนุ่มกวา่นั้น  เช่น  เชดดาร์ชีส  (Cheddar  Cheese)   
 ความหลากหลายของชีสนอกจากตาํรับแลว้  ยงัข้ึนอยูก่บัชนิดของนมสัตวท่ี์นาํมาทาํดว้ย  ในอดีต
นั้นวา่กนัวา่ใชแ้ต่นมแพะและแกะ  ต่อมาจึงมาใชน้มววัและนมควายบา้ง  แต่ส่วนใหญ่ทาํจากนมววั  รส
จะนุ่ม  เบา  หวานนิดๆ  นมควายรสจะมนักวา่  สีชีสจะเป็นสีงาชา้ง  ส่วนนมแกะรสจะเขม้เน้ือหยาบกวา่ 
 ในบรรดาชีสหลากหลายชนิดน้ีถา้จะแบ่งประเภทก็สามารถจดัไดเ้ป็น  2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ  ชนิด
ความช้ืนต ่า   หรือ  hard  cheese  เช่น  เชดดาร์ชีส  พาร์มีซานชีส  กรูแยร์ชีส  เป็นตน้  ชีสเหล่าน้ีมกัจะ
เคลือบข้ีผึ้งปิดไวอ้ยา่งดี  มีไขมนัสูงถึงร้อยละ  35  อีกชนิดหน่ึงคือ  เนยแขง็  ชนิดความช้ืนสูง   หรือ  soft  
cheese   ท่ีมีช่ือเสียง  เช่น  การ์มองแบ  บรี  ของฝร่ังเศส  เป็นชีสเน้ือนุ่มเหมือนกบัครีม  มีไขมนัประมาณ
ร้อยละ  26  ส่วนชีสสด  เช่น  คอตเตจชีสและริคอตตา้  (ซ่ึงทาํมาจากหางนมเวย์ )  มีไขมนันอ้ยท่ีสุดเพียง
ร้อยละ  4  และ  11  ตามลาํดบั 
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 รูปร่างของชีสโดยทัว่ไปจะมีทั้งกอ้นกลมเล็ก  กอ้นกลมใหญ่  กอ้นส่ีเหล่ียมใหญ่  เวลาใชห้รือ
นาํมาขายก็ตดัเป็นช้ินแต่ถา้เป็นบางเรียบเท่ากนั  ขา้งหลงัจะมีขอ้มูลทางโภชนาการบอกไว ้  และมกัมีคาํ
วา่  Processed  Cheese  กาํกบัไวด้ว้ย 
 Processed  Cheese  คือ  คาํท่ีบอกใหรู้้วา่เนยแขง็ยีห่อ้น้ีไดผ้า่นกระบวนการปรับคุณภาพอีกคร้ัง
เพื่อใหใ้ชไ้ดส้ะดวกไม่ใช่เนยแขง็ท่ีผลิตจากทอ้งไร่ชายทุ่ง  วธีิการก็คือ  นาํเนยแขง็ตามธรรมชาติมา
หลอมเหลว  เติมส่วนประกอบท่ีทาํใหเ้น้ือเนียน  เรียกวา่  emulsifier  จากนั้นนาํมาคลุกเคลา้จนเขา้กนัดี  
นาํมาผา่นการฆ่าเช้ือท่ีเรียกวา่พาสเจอไรซ์  เติมเกลือ  นม  ครีม  ตามสูตรใครสูตรมนั  ก็ไดเ้นยแขง็ท่ีกอ้น
แผน่หนา  แผน่บาง  ช้ินสามเหล่ียมพร้อมใช ้ เน้ือสมํ่าเสมอกนั  กล่ิน  รส  และสีเหมือนกนัทุกรุ่น  จึงเรียก
เนยแขง็เหล่าน้ีวา่  “เนยแขง็  ผา่นกรรมวธีิ”  หรือ  Processed  Chesse 
 ชีสเหล่าน้ีเป็นชีสพร้อมกินท่ีกินง่าย  แกะจากห่อก็กินไดเ้ลย  ไม่วา่จะทาํแซนดว์ชิ  กินกบัแครก
เกอร์  ผลไม ้ เป็นของกินเล่น  และถา้ชีสเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีทาํจากนม  หลายคนก็อาจจะสงสัยท่ีมีคน
บอกวา่  “กินชีสมากแลว้อว้น”  จะจริงหรือไม่   และควรกินมากไดเ้ท่าใดดี 
 สารอาหารท่ีเด่นในชีส  คือ  โปรตีน  แคลเซียม  วติามินบี  วติามินดี  ฟอสฟอรัส  ถา้จะกินชีส
แทนนมก็แลกเปล่ียนชีส  45  กรัมกบันม  1  กล่อง  (240  มล .)  หรือถา้จะกินชีสแทนเน้ือสัตวก์็
แลกเปล่ียนชีส  30  กรัมกบัเน้ือสัตว ์ 30  กรัม 
 ชีสทีน่่ารู้จัก   
 ชีสนอกจากเป็นของกินเล่นแลว้  ยงัเป็นสวนผสมของอาหารฝร่ัง  แต่ละชนิดมีกล่ินรสและวธีิกิน
ท่ีแตกต่างกนัไปเช่น 
 1.  Mozzarella  ตามตาํรับเดิมในอิตาลีเป็นชีสท่ีทาํจากนมควาย  ปัจจุบนัใชน้มววัก็ได ้ รสและ
กล่ินจะนุ่ม  เป็นชี สกอ้นส่ีเหล่ียมท่ีหัน่หรือขดูโรยหนา้พิซซ่า  โรยผกัโขมอบชีสเวลาอบแลว้จะยดื  คน
ไทยนิยมนาํมาขดูหรือหัน่วางบนหนา้ขนมปัง  โรยแฮมหัน่หรือกระเทียมสับละเอียด  แลว้นาํไปอบจนชีส
เยิม้  เป็นของวา่งสุขภาพของเด็กๆ  ทั้งม้ือเชา้และหลงัเลิกเรียน  เพราะมีโปรตีนและแคลเซียมสูง 
 2.  Parmesan  เป็นชีสเน้ือแขง็ของอิตาลี  กอ้นใหญ่มากเวลาขายจะตดัเป็นช้ินสามเหล่ียม  ใชโ้รย
หนา้ลาซานญ่าหรือผกัโขมอบชีสคู่ไปกบัมอสซาเรลลาก็ได ้ เพราะอบแลว้จะเหลืองน่ากิน  เวลากินตอ้ง
ขดูเป็นผงโรยใส่ซุป  สลดั  พาสตา้และริซอสโตของอิตาลี  หรือใชท้าํเพสโตซ้อส  รสจะเคม็ๆ  มนัๆ 
 3.  Fior  Di  Latte  Bocconcinni  คือ  มอสซาเรลลาชีสสด  เป็นกอ้นกลมหนกัประมาณ  100  
กรัม  หรือเล็กกวา่นั้น  เน้ือนุ่ม  ตอ้งเก็บแช่อยูใ่นนํ้าและเก็บไดป้ระมาณ  10  วนั  ปัจจุบนับริษทัเดล  คาซา
โรท่ีหวัหินผลิตได ้ นิยมนาํมาหัน่กินกบัสลดั  หรือหั่นเป็นช้ินบางกินกบัมะเขือเทศ  ใบโหระพาใส่นํ้ามนั
มะกอก  โรยเกลือ  พริกไทย 
 4.  Mascarpone  เป็นชีสเน้ือน่ิมเหมือนกบัครีม  เป็นส่วนผสมหลกัในทีรามิสุ  ขนมอิตาลีท่ีคน
ไทยรู้จกัดี  เด็กไทยชอบนาํมาทาขนมปังและใส่นมขม้ 
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 5.  Brie  เป็นชีสเน้ือน่ิมท่ีมีช่ือเสียของฝร่ังเ ศส  เน้ือน่ิม  นุ่ม  คลา้ยกบัครีม  เป็นชีสท่ีมีกล่ินคลา้ย
กบัเห็ดป่า  กินเป็นของวา่งกบัแครกเกอร์หรือผลไม ้
 6.  Camembert  เป็นชีสเน้ือน่ิมของฝร่ังเศส  คลา้ยกบับรี 
 7.  Ricotta  เป็นชีสเน้ือน่ิม  นุ่ม  ใชใ้ส่ไส้ราวโิอลี  (พาสตา้ท่ีเป็นรูปช้ินส่ีเหล่ียมใส่ไส้ ) และเป็น
ชีสท่ีใชท้าํของหวาน  เช่น  ขนมอบและคาซาตา้  (cassata  ไอศกรีมหลายสีอดัใสพิมพเ์ป็นชั้นๆ  ปรุงรส
ดว้ยผลไม ้ ถัว่  และเหลา้  ของหวานของอิตาลีทาใต)้ 
 8.  Blue  Cheese  เป็นชีสของฝร่ังเศส  มีเช้ือราแทรกอยูใ่นเน้ือ  สาํหรับคนไทยจะมีกล่ินฉุนแรง  
เป็นชีสท่ีกินเล่นหรือบ้ีใส่ในสลดัท่ีใส่ถัว่ดว้ยจึงจะอร่อย 
 9.  Fetta  Cheese  เป็นชีสขององักฤษ  คราฟชีสเปนเซดดาร์ชีส  ใชกิ้นเล่นใส่แซนดว์ซิและ
อาหารไดห้ลากหลาย 
 10.  Fetta  Cheese  เป็นชีสของกรีก  ส่วนใหญ่ทาํจากนมแกะ  เน้ือขาว  ร่วน  รสเคม็  ใชใ้ส่สลดั
กรีก  หรือใชท้าํขนมอบก็ได ้
 11.  Emmental เป็นชีสของสวติเซอร์แลนด ์ เน้ือชีส  สีครีมมีรูเป็นวงกลม  (เป็นชีสในการ์ตูน
ทอมแอนดเ์จอร่ี)  เน้ือแขง็กินเล่น  ใส่แซนดว์ชิและใชท้าํฟองดู 
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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     11       เร่ืองทีส่อน   สวสิโรล    โดยครู    เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํสวสิโรลได้ 
2.  ทาํสวสิโรลได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํสวสิโรล 
2.  ขั้นตอนการทาํสวสิโรล 
3.  การอบและการตกแต่ง 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
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