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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14

เรื่องทีส่ อน เค้ กส้ ม โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําเค้กส้มได้
2. ทําเค้กส้มได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําเค้กส้ม
2. ขั้นตอนการทําเค้กส้ม
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสม
แป้ งสาลีทาํ เค้ก
ผงฟู
ส่ วนผสมหน้ า
วิปปิ้ งครี ม
เกลือป่ น
เนยสดชนิดเค็ม
แยมส้ม

พายยาง

เตาอบ

ถาดอบ

400 กรัม
1
ช้อนชา

แป้ งข้าวโพด

20

กรัม

500
1/4
230
50

นํ้าตาลไอซิ่ ง
เกลือป่ น
มาร์การี น
นมข้นจืด

60
1/4
230
50

กรัม
ช้อนชา
กรัม
กรัม

กรัม
ช้อนชา
กรัม
กรัม

- 366 นํ้าหอมกลิ่นส้ม
สี ผสมอาหารสี ส้ม
นํ้าตาลทราย
ส่ วนผสมครีมรสส้ ม
บัตเตอร์ครี มสู ตรที่ชอบ
สี ผสมอาหารสี ส้ม

1/4
1/4
400

ช้อนชา
ช้อนชา
กรัม

นํ้าส้มซันควิก
ไข่ไก่

2
9

ช้อนโต๊ะ
ฟอง

500
1

กรัม
ช้อนชา

นํ้าหอมกลิ่นส้ม
นํ้าส้มซันควิก

1/2
50

ช้อนชา
กรัม

วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งสาลีทาํ เค้ก กับแป้ งข้าวโพด ผงฟูและเกลือป่ น เข้าด้วยกัน
2. ผสมนมข้นจืด นํ้าหอมกลิ่นส้ม สี ส้ม และนํ้าส้มซันควิก เข้าด้วยกัน
3. ตีผสมเนยสดกับมาร์ การี น และแยมส้ม ด้วยความเร็ วปานกลาง ใช้หวั ใบไม้ นานประมาณ
10 นาที ลดความเร็ วตํ่า ค่อยๆ ใส่ แป้ งตีให้เข้ากัน ใส่ ส่วนผสมนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดี ปิ ดเครื่ อง
3. ตีไข่ ด้วยความเร็ วสู งสุ ด ใช้หวั ตีตะกร้อตี นานประมาณ 1 นาที ค่อยๆ ใส่ นํ้าตาลทรายจน
หมด ลดความเร็ วปานกลาง ตีต่ออีกนานประมาณ 7 นาที จนส่ วนผสมเข้ากันไม่หยด จึงลดความเร็ วตํ่า
ตักส่ วนผสมของแป้ งและเนยที่เตรี ยมไว้ ใส่ ลงในไข่ไก่ เพิ่มความเร็ วปานกลางตีจนส่ วนผสมเป็ นเนื้อ
เดียวกันหรื อจนเนียน ปิ ดเครื่ องใช้พายยางคนผสมให้เข้ากัน
4. แบ่งลงในพิมพ์ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว สู ง 2 นิ้ว ใน พิมพ์ที่ทาเนยปูกระดาษ
และทาเนยทับจํานวน 3 พิมพ์ เคาะเบาๆ เพื่อให้เค้กเรี ยบเสมอกัน รองกระดาษชื้น 4 คู่ ในขณะอบ
5. นําเข้าเตาอบใช้ไฟล่างอุณหภูมิ 300 องศาฟาเรนไฮด์ นานประมาณ 45 นาที
วิธีทาส่ วนผสมครีมรสส้ ม
คนผสมบัตเตอร์ ครี มกับสี ส้ม นํ้าหอมกลิ่นส้มและนํ้าส้มซันควิกเข้าด้วยกัน เตรี ยมไว้สาํ หรับ
แต่งหน้าเค้ก
วิธีประกอบเค้ ก
ปาดส่ วนผสมครี มรสส้ม แต่งรู ปส้ม ก้านและใบด้วยบัตเตอร์ครี ม
สาระน่ ารู้
ส้ ม ผลไม้ สารพัดประโยชน์
ผลไม้สารพัดประโยชน์และสามารถป้ องกันหวัดได้ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เดี๋ยว
ร้อนเดี๋ยวหนาว เอาแน่เอานอนกับสภาวะอากาศไม่ได้เสี ยเลยพาลจะทําให้สุขภาพร่ างกายของคุณป่ วยเอา
ได้ง่าย ๆ หันมาสะสมวิตามินซี เพื่อใช้เป็ นเกราะป้ องกันโรคหวัดจากผลไม้พ้นื บ้านที่อุดมไปด้วยวิตามินซี
กันดีกว่า พอจะนึกกันออกไหมคะว่า ผลไม้ที่วา่ นั้นคืออะไร ผลไม้ที่วา่ ก็คือ “ส้ม” นัน่ เอง

- 367 มาทาความรู้ จักส้ มในบ้ านเรา กันหน่ อย
1 . ส้มเกลี้ยง
เป็ นส้มที่มีผลขนาดกลางจนถึงใหญ่ โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ 8-10 ซม. ลักษณะผลกลม สู ง ไม่
แป้ น เนื้อหนาและเหนียว ลอกง่าย ผิวเปลือกเรี ยบ ไม่ขรุ ขระ เมื่อแก่จดั ๆ เปลือกจะเปลี่ยนเป็ นสี เขียวอม
เหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอม
ปัจจุบนั ประเทศไทยปลูกส้มเกลี้ยงเพียง 2 สายพันธุ์ คือ ส้มเกลี้ยงชนิดผลใหญ่ ส้มเกลี้ยงชนิดผลเล็ก
2. ส้มจุก
จัดเป็ นส้มในตระกูลแมนดาริ น มีพ้นื เพอยูท่ างภาคใต้ของบ้านเรา ลักษณะเปลือกหนา ผิวขรุ ขระ
เปลือกล่อนง่ายเหมือนกับส้มเขียวหวาน หรื อส้มโชกุน มีเอกลักษณ์ไม่เหมื อนใคร ตรงขั้วผลจะมีปุ่มยืน่
ออกมาคล้ายกับจุก ทําให้คนทางใต้นิยมเรี ยกกันว่า “ส้มแป้ นหัวจุก” เนื้อส้มมีสีเหลืองอ่อน ใส ฉํ่านํ้า
ให้รสชาติหวานอมเปรี้ ยว
3. ส้มตรา
หรื อที่คุณ ๆ รู ้จกั กันในชื่อ “ส้มเช้ง” นัน่ เอง มีลกั ษณะผลกลม ฐานเว้าเล็กน้อย ผิวเปลือกหนา
เหนียว ขรุ ขระไม่เรี ยบและยังมีตุม้ นํ้าขนาดเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ แต่เปลือกล่อนออกจากเนื้อง่าย เมื่อสุ กเปลือก
จะมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อแน่น รสชาติหวานมีเมล็ดน้อย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกส้มเช้งอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ
- เม้งลิ้วเช้ง มีลกั ษณะเป็ นตราวงกลมที่ปลายผล และผิวผลยังมีริ้ว ๆ นิยมปลูกกันแถวจังหวัด
นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี
- ส้มเช้ง มีลกั ษณะผิวเรี ยบ และตราวงกลมบริ เวณปลายผล ไม่มีริ้วหรื อสาแหรกเลย
4. ส้มเขียวหวาน
เป็ นผลไม้ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมจากประเทศจีน จัดอยูใ่ นตระกูลส้มแมนดาริ น มีเปลือกสี เขียวอ่อนอม
เหลือง จนถึงแดงอมส้ม ผิวเรี ยบไม่ขรุ ขระ เปลือกบางปอกรับประทานง่าย มีกลิ่นหอมรุ นแรง โดยผลส้ม 1
ลูกจะมีกลีบเนื้ออยู่ ประมาณ 10-15 กลีบ เนื้อในสี ส้ม ฉํ่านํ้า รสชาติหวานอมเปรี้ ยวนิด ๆ
ในปัจจุบนั มีส้มเขียวหวานหลากหลายพันธุ์ที่สามารถปลูกได้เองแล้วในเมืองไทย ไม่วา่ จะเป็ น
- ส้มบางมด มีถิ่นกําเนิดอยูเ่ ขตบางขุนเทียน สังเกตง่าย ๆ คือ มีเปลือกบาง
- ส้มบางมน มีถิ่นกําเนิดอยูแ่ ถวบางขุนนนท์ รังสิ ต แพร่ และเชียงใหม่ มีลกั ษณะเด่ น คือ เปลือก
หนา
- ส้มแหลมทอง หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า “ส้มแสงทอง” นัน่ มีขนาดผลที่ใหญ่ และนิยม
ปลูกกันที่จงั หวัดราชบุรี
- ส้มฟรี มองต์ เป็ นส้มที่เกิดจากผสม 2 สายพันธุ์เข้าด้วยกัน คือ สายพันธุ์ คลีเมนไทน์ กับสาย
พันธุ์พองแกน ทําให้สามารถปลูกได้ในแถบภาคเหนือของบ้านเรา เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้าง

- 368 หนาวเย็น โดยส้มชนิดนี้จะมีลกั ษณะพิเศษ คือ เปลือกหนาขรุ ขระ เนื้อในแน่น กลิ่นหอม เก็บไว้
รับประทานได้นาน แต่จะมีรสชาติเปรี้ ยวมากกว่าหวาน
- ส้มโชกุนเป็ นส้มที่เกิดจากการเพาะเมล็ด นิยมปลูกทางภาคใต้ของบ้านเรา มีลกั ษณะพิเศษ
ไม่เหมือนใคร คือมีปริ มาณของกรดนํ้าตาลสู ง เนื้อในมีสีส้มเข้ม กําลังเป็ นที่ชื่นชอบของตลาดในปั จจุบนั

5. ส้มโอ
ผลมีขนาดใหญ่กว่าส้มชนิดอื่น ๆ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณเลือกรับประทาน โดยแต่ละสาย
พันธุ์ก็มีคุณลักษณะไม่เหมือนกัน เราไปทําความรู ้จกั กันดีกว่า ว่าประเทศไทยของเราปลูกส้มโอได้กี่สาย
พันธุ์
- ส้มโอพันธุ์ขาวแป้ น เป็ นส้มที่มีผลกลม แป้ น ไม่มีจุก ฐานมนราบ ปลายแบนเว้าเล็กน้อย
เปลือก สี เขียว แต่ไม่เสมอไปบางครั้งอาจพบพันธุ์ขาวแป้ นสี เหลืองอมทองก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการ
ปลูก ลักษณะผิวเรี ยบ เปลือกหนา ปอกยาก เนื้อในสี เหลืองอมขาว รสชาติหวานอมเปรี้ ยวจนขมนิด ๆ
- ส้มโอพันธุ์ขาวพวง มีผลขนาดปานกลาง กลมยาว ปลายผลเว้าเล็กน้อย จุกมีขนาด 1.5 ซม.
ผิวเปลือกเรี ยบ สี เขียวอมเหลือง ส่ วนเนื้ อในสี ขาวอมเหลือง ฉํ่านํ้า ไม่มีเมล็ด รสชาติหวานอมเปรี้ ยว
หน่อย
- ส้มพันธุ์ทองดี มีขนาดปานกลาง ผลกลม แป้ นผิวเรี ยบ เปลือกชั้นกลางเป็ นสี ชมพูอ่อน เนื้อในสี
แดงอมส้ม ฉํ่านํ้า รสชาติหวาน เมล็ดเล็ก และมีจาํ นวนมาก
ประโยชน์ ของส้ ม
ในผลส้มที่คุณรับประทาน มีสารอาหารอยูม่ ากมาย และสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรต่อ
ร่ างกาย เรามาดูกนั ดีกว่า
1. วิตามินซี
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ส้มมีวติ ามินอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเพราะผูใ้ หญ่มกั พูดอยูเ่ สมอว่า “ถ้าไม่
อยากเป็ นหวัดต้องกินส้มเยอะ ๆ ”วิตามินซี ไม่ได้มีประโยชน์แค่ป้องกันโรคหวัดเท่านั้น แต่ยงั ป้ องกัน
เลือดออกตามไรฟัน พร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กบั ผิวหนังในส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีสรรพคุณในการสมานรอยแผลให้แห้งและหายเร็ วยิง่ ขึ้น
วิตามินซี ในส้มช่วยให้คุณสวยได้ท้ งั ภายในและภายนอกไปพร้อมกันและนอกจากรับประทาน
แล้ว ยังนําส้มมาพอกหน้าเพื่อเสริ มความงามเปล่งปลัง่ ให้ผวิ พรรณได้อีกด้วย

- 369 เริ่ มจากนําแผ่นสําลีชุบกับนํ้าส้มคั้นที่เตรี ยมไว้ประมาณ ½ แก้ว แล้วนําไปวางให้ทวั่ ใบหน้า โดย
เว้นรอบดวงตาเอาไว้ จากนั้นทิง้ ไว้ให้แห้ง แล้วล้างออกด้วยนํ้าเย็นจัด ๆ ให้สะอาด แล้วจึงซับหน้าด้วยผ้า
แห้ง เพียงเท่านี้คุณก็มีใบหน้าที่ขาวเนียน ไร้ริ้วรอยแห้งกร้าน
หมายเหตุ
- คุณควรล้างเปลือกส้มให้สะอาด และเช็ดให้แห้งสนิท ก่อนนํามาคั้น เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะ
ได้รับสารพิษประเภทยาฆ่าแมลงที่ปนมากับผิวส้มได้
- คุณไม่ควรคั้นนํ้าส้มทิง้ ไว้ เพราะวิตามินซี จะเสื่ อมสลายหายไปหมด
2. วิตามินเอ
เป็ นวิตามินที่ข้ ึนชื่อเรื่ องการดูแลดวงตาของคุณให้ดูสวยใสและมองเห็นภาพได้อย่างคมชัดแม้ใน
เวลากลางคืน นอกจากนี้ยงั ช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระอันเป็ นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเชื้อมะเร็ ง ต่าง ๆ
ภายในร่ างกายคน รวมทั้งลดความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายกับระบบทางเดินหายใจ
3 .วิตามินบี1
มีคุณประโยชน์ในการบํารุ งสมอง ช่วยให้คุณมีความจําที่แม่นยํา แม้วา่ กาลเวลาจะล่วงเลยไปนาน
เท่าใด นอกจากนี้ยงั ช่วยป้ องกันการเกิดภาวะความจําเสื่ อมหรื อโรคอันไซเมอร์ได้แถมยังช่วยทําให้คุณ
รู ้สึกเจริ ญอาหาร และยังช่วยขับปั สสาวะแก้อาการเหน็บชาได้อีกด้วย
4. วิตามินบี 2
เปรี ยบเสมือนคู่หูของวิตามินเอก็วา่ ได้ เพราะวิตามินบี 2 มีส่วนช่วยในการเพิม่ ความชุ่มชื้นให้กบั
ดวงตาของคุณให้สดใสชุ่มชื้นอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ยงั ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กบั อวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่ างกายคุณอีกไม่วา่ จะเป็ นปาก จมูก ลําคอ ช่องคลอด และทวารหนัก
5. แคลเซียม
มีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้กบั คุณ เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุ น และ
เปราะง่าย ดังนั้นแคลเซี ยมจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ สําหรับคุณแม่ที่ต้ งั ครรภ์ เพราะลูกในครรภ์ของ
คุณจะดึงแคลเซี ยมจากฟันคุณ ไปใช้ในการสร้างกระดูกและเนื้อเยือ่ ส่ วนต่าง ๆ ทําให้คุณต้องรับประทาน
อาหารที่มีแคลเซียมสู งๆ เข้าไว้
6. ธาตุเหล็ก
จะมีหน้าที่หลัก ในการสร้างเม็ดเลือดให้กบั ร่ างกายและบํารุ งเลือด นั้นก็คือการลดอาการปวดท้อง
ประจําเดือนในผูห้ ญิง และยังช่วยลดความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง นอกจากนี้ยงั ช่วยคลายความ
เมื่อยล้า อ่อนเพลียได้
7. ฟอสฟอรัส
มีหน้าที่ในการสร้างสมดุลให้กบั ร่ างกาย เพื่อป้ องกันไม่ให้ค่า PH ในเลือดมีความเป็ นกรด หรื อ
ด่างมากจนเกินไป นอกจากนี้ยงั เป็ นผูช้ ่วยที่ดีสาํ หรับแคลเซี ยมในการบํารุ งกระดูกและฟันอีกด้วย พร้อม
ทั้งช่วยถอดรหัสทางพันธุ กรรมให้กบั คุณ เพื่อยืนยันความเป็ นครอบครัวเดียวกันได้อีกด้วย

- 370 8. เส้นใยอาหาร
มีหน้าที่หลัก ๆ คือ ช่วยในเรื่ องการขับถ่าย เพราะเส้นใยอาหารจะทําให้คุณถ่ายคล่อง ท้องไม่ผกู
และลดความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดโรคริ ดสี ดวงทวารได้
ประโยชน์ดี ๆ จากเปลือกส้ม
- เปลือกส้มโอ
เมื่อคุณแกะเปลือกส้มโอออกจากเนื้อแล้ว อย่าทิ้งเปลือกเพราะคุ ณยังนํามาทําประโยชน์ได้อีก
มากมาย เช่นเปลือกส้มเชื่อม ส้มมือ (ใช้ดม แก้อาการวิงเวียนศีรษะ) นอกจากนี้เปลือกส้มโอยังนํามาขัด
ภาชนะให้มนั วาว ได้อีกด้วย โดยการนําเปลือกส้มโอมาหัน่ เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ต้มในนํ้าเดือดประมาณ 20 นาที
แล้วจึงนํามาขัดภาชนะอลูมิเนียมคู่กบั สบู่ เพียงเท่านี้เครื่ องครัวของคุณก็จะดูใหม่อยูเ่ สมอ
- เปลือกส้มเขียวหวาน
สําหรับคุณท่านใดที่บา้ นยุงชุม ให้คุณนําเปลือกส้มเขียวหวานไปตากแดดให้แห้ง สักประมาณ
2 แดด ก่อนนํามาจุดไฟสุ ม เพื่อใช้ไล่ยงุ ได้ท้ งั ประโยชน์และยังปลอดสารพิษอีกต่างหาก
ที่มา : หนังสื อใกล้หมอ ฉบับวันที่ 7 สิ งหาคม 2550 หน้า 72-75

