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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     9       เร่ืองทีส่อน   เค้กชาเขยีวกบัซอสวานิลลา    โดยครู     เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํเคก้ชาเขียวกบัซอสวานิลลาได้ 
2.  ทาํเคก้ชาเขียวกบัซอสวานิลลาได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 
 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํบานอฟเคก้ชาเขียวกบัซอสวานิลลา 
 2.  ขั้นตอนการทาํเคก้ชาเขียวกบัซอสวานิลลา 
3.  การทาํรูปร่าง   การอบ 
 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง    ชอ้นตวง  พายยาง  เตาอบ   ถาดอบ   เคร่ืองผสมอาหาร 
 ส่วนผสมส่วนที ่ 1 
 แป้งสาลีทาํเคก้  140  กรัม  วานิลลาผง  1/2  ชอ้นชา 
 เบคก้ิงโซดา  1/2  ชอ้นชา  ผงฟู   1/2  ชอ้นชา 
 เกลือป่น  1/4  ชอ้นชา  นํ้าตาลทราย  100  กรัม 
 ไข่แดง   4  ฟอง   นํ้า   60    กรัม 
 ชาผงสาํเร็จรูป  1  ชอ้นโตะ๊  ชาเขียวขนิดผง  1      ชอ้นโตะ๊ 
 นมขน้จืด  40 + นํ้ามะนาว 2  ชอ้นชา  นํ้ามนัพืช  50    กรัม 
 เนยสดละลาย 50  กรัม                สีผสมอาหารสีเขียวแอปเป้ิล  1/4     ชอ้นชา 
ส่วนที ่ 2 
 ไข่ขาว   5  ฟอง   ครีมออฟทาร์ทาร์ 1/2  ชอ้นชา 
 นํ้าตาลทราย  150  กรัม 
   
ส่ิงทีต้่องเตรียมเพิม่ 
 พิมพท์รงกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  8  น้ิว  สูง  2 น้ิว  จาํนวนพิมพ ์                                                         
(ทาเนยขาว  รองกระดาษและทาดว้ยเนยขาวทบั  นํ้าหนกัเคก้  55  กรัม:1  พิมพ)์ 
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4.  ล าดับขั้นการสอน / ล าดับขั้นตอนการท างาน 
วธีิท า 
ส่วนที ่ 1 

1. ร่อนแป้งสาลีทาํเคก้กบัวานิลลาชนิดผง  เบคก้ิงโซดา  ผงฟูและเกลือป่นเขา้ดว้ยกนั                                    
ใส่นํ้าตาลทรายลงในแป้ง  ใชพ้ายยางคนผสมใหเ้ขา้กนั  พกัไว ้

2. ผสมไข่แดงกบันํ้า  ชาผงสาํเร็จรูปชาเขียวชนิดผง  นมขน้จืดท่ีผสมกบันํ้ามะนาว  นํ้ามนัพืช   
เนยสดชนิดเคม็ละลาย  และสีผสมอาหารสีเขียวแอปเป้ิล  ใชต้ะกร้อมือคนผสมจนเขา้กนั                     
เติมส่วนผสมแป้งท่ีร่อนไว ้ คนผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยตะกร้อมืออีกคร้ัง  พกัไว ้

ส่วนที ่ 2 
1. ตีผสมไข่ขาวกบัครีมออฟทาร์ทาร์ดว้ยหวัตีรูปตะกร้อใชค้วามเร็วสูงสุด  นานประมาณ  30

วนิาที  เติมนํ้าตาลทราย  ตีต่อนาน  2  นาที  หรือจนกระทัง่ไข่ขาวตั้งยอด 
2. แบ่งส่วนผสมไข่ขาวออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนท่ี  1  ใส่ลงในส่วนผสมไข่แดงและแป้ง  คนพอ

เขา้กนัแลว้เทส่วนผสมท่ีไดล้งในไข่ขาวส่วนท่ีเหลือใชต้ะกร้อมือคนตะล่อมจนเขา้กนัดี    
แบ่งใส่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

3. นาํเขา้เตาอบท่ีอุณหภูมิ  350  องศาฟาเรนไฮด ์ ใชไ้ฟล่าง  นานประมาณ  25-30    หรือ
จนกระทัง่สุก 

4. นาํเคก้ออกจากเตา  พกัใหเ้ยน็สนิท  สไลซ์เคก้ออกเป็น  3  ชั้น  พรมเหลา้รัมและสอดไส้เคก้
ใหแ้ต่ละชั้นดว้ยวปิป้ิงครีมชาเขียวคสัตาร์ดชาเขียวใหส้วยงาม  นาํเขา้ตูเ้ยน็  หัน่เคก้เป็นช้ิน              
จดัเสิร์ฟขณะเยน็ๆ  คู่กบัซอสวานิลลา 

 
สาระน่ารู้เกีย่วกบั  ชาเขียว 

ชา   ไดถู้กนาํมาเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีมีประโยชน์ต่อร่างก าย  สาํหรับชาวจีน  และชาวญ่ีปุ่น  
มาเป็นเวลานานนบัพนัปีมาแลว้   ในระยะไม่ก่ีปีมาน้ี  "กระแสธรรมชาตินิยม " ไดท้วคีวามรุนแรงข้ึน   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ    ประกอบกบัมีการเผยแพร่ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์  
เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของชาเขียวตามส่ือต่า งๆ อยา่งมากมาย    ทาํใหเ้กิดกระแสตอบรับการบริโภค            
ชาเขียว   จนปัจจุบนัมีผลิตภณัทท่ี์มีส่วนผสมของชาเขียว     นอกเหนือจากในรูปของ     ชาชง    ออกมาสู่
ทอ้งตลาด   

 ชามีหลายประเภท   ชาท่ีคนไทย คุน้เคย    เห็นจะเป็นชาดาํ (หรือชาจีน) ชาเขียว และชาอูหลง  
ชาเหล่าน้ีต่างก็มาจากตน้ชาชนิดเดียวกนั   ท่ีมีช่ือ วทิยาศาสตร์วา่Camellia chinensis มี 2  สายพนัธ์ุ                       
คือสายพนัธ์ุท่ีมีถ่ินกาํเนิดในประเทศจีน   เจริญในแถบพื้นท่ีสูง อากาศหนาวเยน็ มีลกัษณะใบเล็ก  
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โดยใบมีขนาดกวา้ง 1 น้ิว ยาวประมาณ 3 น้ิว       ส่วนอีกสายพนัธ์ุเป็นพืชทอ้งถ่ินในประเทศอินเดีย           
เจริญไดดี้ในภูมิอากาศร้อนปานกลาง     มีลกัษณะใบท่ีใหญ่กวา่ ขนาดกวา้ง 4 น้ิว ยาว 10 น้ิวโดยประมาณ  
ส่วนของตน้ชาท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมคือส่วนใบบริเวณยอด      ซ่ึงจะใหช้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด     จึงนิยมรักษา 
ระดบัของตน้ชาใหสู้งประมาณ 3 - 5 ฟุตเท่านั้น  เพื่อใหง่้ายต่อการเก็บเก่ียว และใชมื้อมนุษยใ์นการเก็บใบ
ชาเพื่อใหไ้ดช้าท่ีมีคุณภาพดี    ใบชาแต่ละสายพนัธ์ุสามารถนาํมาผลิตเป็น ชาเขียว ชาดาํ หรือชาอูหลงก็
ได ้ทั้งน้ีชาแต่ละชนิด มีความแตกต่างกนัในแง่กระบวนการผลิต  โดยชาเขียวเม่ือเก็บเก่ียวแลว้จะนาํไป
อบไอนํ้าทนัที เพื่อทาํลาย oxidizing enzymes (เช่น polyphenol oxidase และ peroxidase) ป้องกนัการเกิด
กระบวนการหมกั ก่อนนาํไปตากแดดใหแ้หง้   ทาํใหใ้บชายงัคงสีเขียวอยู ่  ส่วนชาดาํและชาอูหลงนั้น   
หลงัเก็บเก่ียวแลว้นาํ ใบชาไปผึ่งลมนาน 5 - 20 ชัว่โมง    ทาํใหเ้กิดกระบวนการหมกัโดย oxidizing 
enzymes โดยชาดาํจะใชเ้วลาหมกันานกวา่ชาอูหลง   ทาํใหใ้บชาเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีนํ้าตาล เม่ือชงนํ้า
จะมีรสเขม้ขน้และมีกล่ินหอมฉุนกวา่ชาเขียว    ดงันั้น   ชาเขียวจึงจดัเป็น nonfermented tea ส่วนชาอูหลง
และชาดาํถือเป็น semi-fermented tea และ fermented tea ตามลาํดบั  

ในใบชาเขียวมีสาร polyphenols ท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ท่ีทรงพลงัในปริมาณ
สูง (30 - 35 % ของนํ้าหนกัใบชาแหง้) เช่ือวา่สาร polyphenols น่ีเองท่ีเป็นสารสาํคญัและดีต่อสุขภาพ สาร 
polyphenols น้ีรวมถึงสาร flavonoids (ซ่ึงมกัพบไดท้ัว่ไปในผกั ผลไม)้ ส่วนสาร catechins ซ่ึงเป็นสาร    
ออกฤทธ์ิท่ีสาํคญัเป็น flavonoids ชนิดพิเศษท่ีพบในชา เน่ืองจากชาเขียวไม่ผา่นกระบวนการหมกั    จึง
ยงัคงรักษาสารสาํคญัไวไ้ดใ้นปริมาณสูง   พบวา่ในชาเขียวมีปริมาณ catechins ประมาณ 10 - 18% ของ
นํ้าหนกั ใบชาแหง้   ในขณะท่ีชาดาํมี catechins ประมาณ 3 - 5 % ของนํ้าหนกัใบชาแหง้     แสดงวา่การ
หมกัมีการทาํลายสาร catechins นอกจากน้ีนกัวจิยัยงัสามารถแยกสาร catechins ออกไดเ้ป็น 5 ชนิด คือ 1. 
gallocatechin (GC) 2. epicatechin (EC) 3. epigallocatechin (EGC)  4. epicatechin gallate (ECG)  5. 
epigallocatechin gallate (EGCG)  

โดย EGCG ถือเป็น catechins ท่ีทรงพลงั ท่ีสุด   นอกจากน้ี    ใบชาเขียวยงัประกอบไปดว้ย
วติามินและแร่ธาตุต่างท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กรดอะมิโน วติามินซี วติามินบี วติามินอี  และ
ฟลูออไรด์                  ชาเขียวท่ีมีคุณภาพดีจะมีปริมาณกรดอะมิโนสูงแต่มี แทนนินตํ่า ในทางตรงขา้ม  ชา
ดาํและชาอูหลงท่ีดีจะมีปริมาณแทนนินสูง    ชาเขียวมีรสชาติเฉพาะตวั   จะมีรสฝาดนอ้ย เม่ือนาํมาทาํเป็น
ชาเขียว จะทาํใหน้ํ้าชา     มีสีเขียวอ่อนปนนํ้าตาล   มีกล่ินหอมเฉพาะ สามารถนาํมาปรุงแต่งสี กล่ินและ
รสสาํหรับผลิตภณัฑ์             หลายๆ ชนิดไดอ้ยา่งลงตวั    เน่ืองจากละลายนํ้าไดดี้ มีกล่ินหอม และรสชาติ
ดี  

                 ท่ีมา   :  http://www.gpo.or.th/rdi/html/greentea.html 


