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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     14       เร่ืองทีส่อน   เค้กส้ม   โดยครู   เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 

1.  จุดประสงค์การสอน 
1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํเคก้ส้มได ้
2.  ทาํเคก้ส้มได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

 

2.   รายการสอน 
1.   เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํเคก้ส้ม 
2.   ขั้นตอนการทาํเคก้ส้ม 
3.   การอบและการตกแต่ง 
 

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

เคร่ืองผสมอาหาร  
 

ส่วนผสม 
 แป้งสาลีทาํเคก้  400   กรัม  แป้งขา้วโพด  20   กรัม 
 ผงฟู   1          ชอ้นชา 
ส่วนผสมหน้า 
 วปิป้ิงครีม  500 กรัม  นํ้าตาลไอซ่ิง  60   กรัม 
 เกลือป่น  1/4 ชอ้นชา  เกลือป่น  1/4    ชอ้นชา 
 เนยสดชนิดเคม็  230  กรัม  มาร์การีน  230   กรัม 
 แยมส้ม   50   กรัม  นมขน้จืด  50   กรัม 
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 นํ้าหอมกล่ินส้ม  1/4 ชอ้นชา  นํ้าส้มซนัควกิ  2   ชอ้นโตะ๊ 
 สีผสมอาหารสีส้ม 1/4  ชอ้นชา  ไข่ไก่   9   ฟอง 
 นํ้าตาลทราย   400   กรัม   
ส่วนผสมครีมรสส้ม 
 บตัเตอร์ครีมสูตรท่ีชอบ 500   กรัม  นํ้าหอมกล่ินส้ม  1/2   ชอ้นชา 
 สีผสมอาหารสีส้ม 1   ชอ้นชา  นํ้าส้มซนัควกิ  50   กรัม 
 
วธีิท า  

1.  ร่อนแป้งสาลีทาํเคก้    กบัแป้งขา้วโพด  ผงฟูและเกลือป่น  เขา้ดว้ยกนั 
2.  ผสมนมขน้จืด  นํ้าหอมกล่ินส้ม  สีส้ม  และนํ้าส้มซนัควกิ  เขา้ดว้ยกนั 
3.  ตีผสมเนยสดกบัมาร์การีน  และแยมส้ม  ดว้ยความเร็วปานกลาง  ใชห้วัใบไม ้ นานประมาณ  

10 นาที  ลดความเร็วตํ่า  ค่อยๆ  ใส่แป้งตีใหเ้ขา้กนั  ใส่ส่วนผสมนมขน้จืดตีผสมจนเขา้กนัดี  ปิดเคร่ือง  
3.  ตีไข่  ดว้ยความเร็วสูงสุด  ใชห้วัตีตะกร้อตี นานประมาณ  1  นาที  ค่อยๆ  ใส่ นํ้าตาลทรายจน

หมด  ลดความเร็วปานกลาง  ตีต่ออีกนานประมาณ  7 นาที  จนส่วนผสมเขา้กนัไม่หยด  จึงลดความเร็วตํ่า  
ตกัส่วนผสมของแป้งและเนยท่ีเตรียมไว ้ ใส่ลงในไข่ไก่  เพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเป็นเน้ือ
เดียวกนัหรือจนเนียน  ปิดเคร่ืองใชพ้ายยางคนผสมใหเ้ขา้กนั 

4.  แบ่งลงในพิมพท์รงกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด   8   น้ิว  สูง  2  น้ิว ใน พิมพท่ี์ทาเนยปูกระดาษ
และทาเนยทบัจาํนวน  3  พิมพ ์ เคาะเบาๆ  เพื่อใหเ้คก้เรียบเสมอกนั  รองกระดาษช้ืน  4  คู่  ในขณะอบ 

5.  นาํเขา้เตาอบใชไ้ฟล่างอุณหภูมิ   300  องศาฟาเรนไฮด ์ นานประมาณ  45  นาที 
วธีิท าส่วนผสมครีมรสส้ม 
 คนผสมบตัเตอร์ครีมกบัสีส้ม  นํ้าหอมกล่ินส้มและนํ้าส้มซนัควกิเขา้ดว้ยกนั  เตรียมไวส้าํหรับ
แต่งหนา้เคก้ 
วธีิประกอบเค้ก 
 ปาดส่วนผสมครีมรสส้ม  แต่งรูปส้ม  กา้นและใบดว้ยบตัเตอร์ครีม 

 
สาระน่ารู้  

 ส้ม  ผลไม้สารพดัประโยชน์ 
 

                     ผลไมส้ารพดัประโยชน์และสามารถป้องกนัหวดัได ้ ช่วงน้ีอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ เด๋ียว
ร้อนเด๋ียวหนาว เอาแน่เอานอนกบัสภาวะอากาศไม่ไดเ้สียเลยพาลจะทาํใหสุ้ขภาพร่างกายของคุณป่วยเอา
ไดง่้าย ๆ หนัมาสะสมวติามินซี เพื่อใชเ้ป็นเกราะป้องกนัโรคหวดัจากผลไมพ้ื้นบา้นท่ีอุดมไปดว้ยวติามินซี
กนัดีกวา่ พอจะนึกกนัออกไหมคะวา่ ผลไมท่ี้วา่นั้นคืออะไร ผลไมท่ี้วา่ก็คือ “ส้ม” นัน่เอง 
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                             มาท าความรู้จักส้มในบ้านเรา กนัหน่อย 
1 . ส้มเกล้ียง  
         เป็นส้มท่ีมีผลขนาดกลางจนถึงใหญ่ โดยวดัเส้นผา่ศูนยก์ลางอยู ่ 8-10 ซม. ลกัษณะผลกลม สูง ไม่
แป้น เน้ือหนาและเหนียว ลอกง่าย ผวิเปลือกเรียบ ไม่ขรุขระ เม่ือแก่จดั ๆ เปลือกจะเปล่ียนเป็นสีเขียวอม
เหลือง รสชาติหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอม 
         ปัจจุบนัประเทศไทยปลูกส้มเกล้ียงเพียง 2 สายพนัธ์ุ คือ ส้มเกล้ียงชนิดผลใหญ่ ส้มเกล้ียงชนิดผลเล็ก 
 
2.  ส้มจุก 
         จดัเป็นส้มในตระกลูแมนดาริน มีพื้นเพอยูท่างภาคใตข้องบา้นเรา    ลกัษณะเปลือกหนา    ผวิขรุขระ 
เปลือกล่อนง่ายเหมือนกบัส้มเขียวหวาน หรือส้มโชกุน มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ตรงขั้วผลจะมีปุ่มยืน่
ออกมาคลา้ยกบัจุก  ทาํใหค้นทางใตนิ้ยมเรียกกนัวา่ “ส้มแป้นหวัจุก” เน้ือส้มมีสีเหลืองอ่อน ใส ฉํ่านํ้า                 
ใหร้สชาติหวานอมเปร้ียว     
3.  ส้มตรา   
         หรือท่ีคุณ ๆ รู้จกักนัในช่ือ “ส้มเชง้” นัน่เอง  มีลกัษณะผลกลม ฐานเวา้เล็กนอ้ย ผวิเปลือกหนา
เหนียว ขรุขระไม่เรียบและยงัมีตุม้นํ้าขนาดเล็ก ๆ ซ่อนอยู ่แต่เปลือกล่อนออกจากเน้ือง่าย เม่ือสุกเปลือก
จะมีสีเขียวอมเหลือง เน้ือแน่น รสชาติหวานมีเมล็ดนอ้ย  
        ปัจจุบนัประเทศไทยมีการปลูกส้มเชง้อยู ่2 สายพนัธ์ุ  คือ 
             - เมง้ล้ิวเชง้ มีลกัษณะเป็นตราวงกลมท่ีปลายผล และผวิผลยงัมีร้ิว ๆ นิยมปลูกกนัแถวจงัหวดั 
นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี  
              - ส้มเชง้ มีลกัษณะผวิเรียบ และตราวงกลมบริเวณปลายผล ไม่มีร้ิวหรือสาแหรกเลย 
4.  ส้มเขียวหวาน  
           เป็นผลไมท่ี้มีถ่ินฐานดั้งเดิมจากประเทศจีน จดัอยูใ่นตระกลูส้มแมนดาริน มีเปลือกสีเขียวอ่อนอม
เหลือง จนถึงแดงอมส้ม ผวิเรียบไม่ขรุขระ เปลือกบางปอกรับประทานง่าย มีกล่ินหอมรุนแรง โดยผลส้ม1
ลูกจะมีกลีบเน้ืออยู ่ประมาณ 10-15 กลีบ   เน้ือในสีส้ม ฉํ่านํ้า  รสชาติหวานอมเปร้ียวนิด ๆ  
           ในปัจจุบนัมีส้มเขียวหวานหลากหลายพนัธ์ุท่ีสามารถปลูกไดเ้องแลว้ในเมืองไทย ไม่วา่จะเป็น 
                -  ส้มบางมด มีถ่ินกาํเนิดอยูเ่ขตบางขนุเทียน สังเกตง่าย ๆ คือ มีเปลือกบาง 
              -  ส้มบางมน มีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถวบางขนุนนท ์รังสิต แพร่ และเชียงใหม่ มีลกัษณะเด่น คือ เปลือก
หนา  
              - ส้มแหลมทอง หรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่ “ส้มแสงทอง”  นัน่ มีขนาดผลท่ีใหญ่ และนิยม 
ปลูกกนัท่ีจงัหวดัราชบุรี  
              - ส้มฟรีมองต ์เป็นส้มท่ีเกิดจากผสม 2 สายพนัธ์ุเขา้ดว้ยกนั คือ สายพนัธ์ุ คลีเมนไทน์ กบัสาย
พนัธ์ุพองแกน ทาํใหส้ามารถปลูกไดใ้นแถบภาคเหนือของบา้นเรา เน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศท่ีค่อนขา้ง
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หนาวเยน็ โดยส้มชนิดน้ีจะมีลกัษณะพิเศษ คือ เปลือกหนาขรุขระ เน้ือในแน่น กล่ินหอม   เก็บไว้
รับประทานไดน้าน  แต่จะมีรสชาติเปร้ียวมากกวา่หวาน 
             -  ส้มโชกุนเป็นส้มท่ีเกิดจากการเพาะเมล็ด นิยมปลูกทางภาคใตข้องบา้นเรา มีลกัษณะพิเศษ               
ไม่เหมือนใคร คือมีปริมาณของกรดนํ้าตาลสูง เน้ือในมีสีส้มเขม้ กาํลงัเป็นท่ีช่ืนชอบของตลาดในปัจจุบนั  
 
 
 
5.  ส้มโอ 
               ผลมีขนาดใหญ่กวา่ส้มชนิดอ่ืน ๆ มีหลากหลายสายพนัธ์ุใหคุ้ณเลือกรับประทาน โดยแต่ละสาย
พนัธ์ุก็มีคุณลกัษณะไม่เหมือนกนั เราไปทาํความรู้จกักนัดีกวา่  วา่ประเทศไทยของเราปลูกส้มโอไดก่ี้สาย
พนัธ์ุ   
               - ส้มโอพนัธ์ุขาวแป้น เป็นส้มท่ีมีผลกลม แป้น ไม่มีจุก ฐานมนราบ ปลายแบนเวา้เล็กนอ้ย 
เปลือก    สีเขียว แต่ไม่เสมอไปบางคร้ังอาจพบพนัธ์ุขาวแป้นสีเหลืองอมทองก็ไดข้ึ้นอยูก่บักระบวนการ
ปลูก ลกัษณะผวิเรียบ   เปลือกหนา  ปอกยาก  เน้ือในสีเหลืองอมขาว   รสชาติหวานอมเปร้ียวจนขมนิด ๆ  
                - ส้มโอพนัธ์ุขาวพวง  มีผลขนาดปานกลาง กลมยาว ปลายผลเวา้เล็กนอ้ย จุกมีขนาด 1.5 ซม.              
ผวิเปลือกเรียบ   สีเขียวอมเหลือง ส่วนเน้ือในสีขาวอมเหลือง ฉํ่านํ้า ไม่มีเมล็ด รสชาติหวานอมเปร้ียว
หน่อย 
           -  ส้มพนัธ์ุทองดี มีขนาดปานกลาง ผลกลม แป้นผวิเรียบ เปลือกชั้นกลางเป็นสีชมพอู่อน เน้ือในสี
แดงอมส้ม ฉํ่านํ้า รสชาติหวาน เมล็ดเล็ก และมีจาํนวนมาก 
  
  ประโยชน์ของส้ม 
           ในผลส้มท่ีคุณรับประทาน มีสารอาหารอยูม่ากมาย และสารอาหารเหล่าน้ีมีประโยชน์อยา่งไรต่อ
ร่างกาย เรามาดูกนัดีกวา่ 

1. วติามินซี 
เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ส้มมีวติามินอยูเ่ป็นจาํนวนมากเพราะผูใ้หญ่มกัพดูอยูเ่สมอวา่ “ถา้ไม่

อยากเป็นหวดัตอ้งกินส้มเยอะ ๆ  ”วติามินซีไม่ไดมี้ประโยชน์แค่ป้องกนัโรคหวดัเท่านั้น แต่ยงัป้องกนั
เลือดออกตามไรฟัน พร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิหนงัในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกดว้ย นอกจากน้ี
ยงัมีสรรพคุณในการสมานรอยแผลใหแ้หง้และหายเร็วยิง่ข้ึน 

วติามินซี  ในส้มช่วยใหคุ้ณสวยไดท้ั้งภายในและภายนอกไปพร้อมกนัและนอกจากรับประทาน
แลว้ ยงันาํส้มมาพอกหนา้เพื่อเสริมความงามเปล่งปลัง่ใหผ้วิพรรณไดอี้กดว้ย 
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เร่ิมจากนาํแผน่สาํลีชุบกบันํ้าส้มคั้นท่ีเตรียมไวป้ระมาณ ½ แกว้ แลว้นาํไปวางใหท้ัว่ใบหนา้ โดย
เวน้รอบดวงตาเอาไว ้จากนั้นทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้ลา้งออกดว้ยนํ้าเยน็จดั ๆ ใหส้ะอาด แลว้จึงซบัหนา้ดว้ยผา้
แหง้ เพียงเท่าน้ีคุณก็มีใบหนา้ท่ีขาวเนียน ไร้ร้ิวรอยแหง้กร้าน  

หมายเหตุ 
- คุณควรลา้งเปลือกส้มใหส้ะอาด และเช็ดใหแ้หง้สนิท ก่อนนาํมาคั้น เพราะไม่อยา่งนั้นคุณอาจจะ

ไดรั้บสารพิษประเภทยาฆ่าแมลงท่ีปนมากบัผวิส้มได ้
- คุณไม่ควรคั้นนํ้าส้มทิ้งไว ้เพราะวติามินซีจะเส่ือมสลายหายไปหมด 
2.  วติามินเอ 
เป็นวติามินท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการดูแลดวงตาของคุณใหดู้สวยใสและมองเห็นภาพไดอ้ยา่งคมชดัแมใ้น

เวลากลางคืน นอกจากน้ียงัช่วยในการต่อตา้นสารอนุมูลอิสระอนัเป็นตน้เหตุท่ีก่อใหเ้กิดเช้ือมะเร็ง ต่าง ๆ 
ภายในร่างกายคน รวมทั้งลดความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัระบบทางเดินหายใจ 

3 .วติามินบี1 
           มีคุณประโยชน์ในการบาํรุงสมอง ช่วยใหคุ้ณมีความจาํท่ีแม่นยาํ แมว้า่กาลเวลาจะล่วงเลยไปนาน
เท่าใด นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัการเกิดภาวะความจาํเส่ือมหรือโรคอันไซเมอร์ไดแ้ถมยงัช่วยทาํใหคุ้ณ
รู้สึกเจริญอาหาร และยงัช่วยขบัปัสสาวะแกอ้าการเหน็บชาไดอี้กดว้ย 
           4. วติามินบี 2 
           เปรียบเสมือนคู่หูของวติามินเอก็วา่ได ้เพราะวติามินบี 2 มีส่วนช่วยในการเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บั
ดวงตาของคุณใหส้ดใสชุ่มช้ืนอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนใหก้บัอวยัวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายคุณอีกไม่วา่จะเป็นปาก จมูก ลาํคอ ช่องคลอด และทวารหนกั 

5. แคลเซียม 
           มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันใหก้บัคุณ เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะกระดูกพรุน และ 
เปราะง่าย ดงันั้นแคลเซียมจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ สาํหรับคุณแม่ท่ีตั้งครรภ ์  เพราะลูกในครรภข์อง
คุณจะดึงแคลเซียมจากฟันคุณ ไปใชใ้นการสร้างกระดูกและเน้ือเยือ่ส่วนต่าง ๆ ทาํใหคุ้ณตอ้งรับประทาน
อาหารท่ีมีแคลเซียมสูงๆ เขา้ไว ้

6. ธาตุเหล็ก  
          จะมีหนา้ท่ีหลกั ในการสร้างเมด็เลือดใหก้บัร่างกายและบาํรุงเลือด นั้นก็คือการลดอาการปวดทอ้ง
ประจาํเดือนในผูห้ญิง และยงัช่วยลดความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง นอกจากน้ียงัช่วยคลายความ
เม่ือยลา้ อ่อนเพลียได ้

7. ฟอสฟอรัส 
          มีหนา้ท่ีในการสร้างสมดุลใหก้บัร่างกาย เพื่อป้องกนัไม่ใหค้่า PH ในเลือดมีความเป็นกรด หรือ
ด่างมากจนเกินไป นอกจากน้ียงัเป็นผูช่้วยท่ีดีสาํหรับแคลเซียมในการบาํรุงกระดูกและฟันอีกดว้ย พร้อม
ทั้งช่วยถอดรหสัทางพนัธุกรรมใหก้บัคุณ เพื่อยนืยนัความเป็นครอบครัวเดียวกนัไดอี้กดว้ย  
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                8. เส้นใยอาหาร  
               มีหนา้ท่ีหลกั ๆ คือ ช่วยในเร่ืองการขบัถ่าย เพราะเส้นใยอาหารจะทาํใหคุ้ณถ่ายคล่อง ทอ้งไม่ผกู 
และลดความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดโรคริดสีดวงทวารได ้  
 ประโยชน์ดี ๆ จากเปลือกส้ม 
                 - เปลือกส้มโอ  
                เม่ือคุณแกะเปลือกส้มโอออกจากเน้ือแลว้ อยา่ทิ้งเปลือกเพราะคุณยงันาํมาทาํประโยชน์ไดอี้ก
มากมาย เช่นเปลือกส้มเช่ือม ส้มมือ (ใชด้ม แกอ้าการวิงเวยีนศีรษะ) นอกจากน้ีเปลือกส้มโอยงันาํมาขดั
ภาชนะใหม้นั วาว ไดอี้กดว้ย โดยการนาํเปลือกส้มโอมาหัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ ตม้ในนํ้าเดือดประมาณ 20 นาที 
แลว้จึงนาํมาขดัภาชนะอลูมิเนียมคู่กบัสบู่ เพียงเท่าน้ีเคร่ืองครัวของคุณก็จะดูใหม่อยูเ่สมอ 
                  -  เปลือกส้มเขียวหวาน 
                 สาํหรับคุณท่านใดท่ีบา้นยงุชุม ใหคุ้ณนาํเปลือกส้มเขียวหวานไปตากแดดใหแ้หง้ สักประมาณ 
2 แดด ก่อนนาํมาจุดไฟสุม เพื่อใชไ้ล่ยงุ ไดท้ั้งประโยชน์และยงัปลอดสารพิษอีกต่างหาก 
 
                                ท่ีมา : หนงัสือใกลห้มอ ฉบบัวนัท่ี 7 สิงหาคม 2550 หนา้   72-75  

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


