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Lesson : Pound Cake

Pound Cake 01

 เคกปอนด (Pound Cake) เปนเคกที่แตดั้งเดิมที่เกิดจากการใชสวนผสมอยางละ 1 ปอนด 

(ประมาณ 450 กรัม) ของแปงสาลี เนย ไขไก และน้ำตาลทราย ซ�่งจะไดน้ำหนักของเคกโดยรวมถึง 

4 ปอนด ในความเปนจร�งเวลาที่เราตีเคกปอนด เราสามารถยอสูตรลงได เพียงรักษาสัดสวนน้ำหนัก 

ของสวนประกอบ ใหอยูในสัดสวน 1:1:1:1 

 เคกปอนดนิยมอบในพิมพแถวยาว (Loaf Pan) หร�อพิมพบันดเคก (Bundt Cake Mold) 

เสิรฟงายๆ โดยโรยน้ำตาลไอซ�่ง มีหนาช็อกโกแลต หร�อน้ำตาลเคลือบ เปนตน

ในการตีเคกปอนดเราใชเทคนิคที่เร�ยกวา 

“Creaming Method” 

หร�อการตีเนยและน้ำตาลทราย

ใหมีลักษณะฟูเบาและขาวข�้น 

กอนที่จะใสไขลงไปทีละนอย 

เคกปอนด

Loaf  Pan Bundt Cake Mold
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 เคกปอนดเกิดในยุโรปตอนเหนือในตนศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้น สูตรของเคกปอนดก็มีการ 

ปรับเปลี่ยนเร�่อยมาทีละเล็กทีละนอย จนสัดสวนอาจจะเปลี่ยนไป

 เคกปอนดสูตรดั้งเดิมที่ยังมีสัดสวนของสวนประกอบ 1:1:1:1 อยู แตงรสและชูกลิ่นหอมดวย 

เกลือและวานิลลาเล็กนอย น้ำหนักโดยรวมของเคกปอนดสูตรนี้อยูที่ประมาณ 2 ปอนด มีเนื้อสัมผัส 

ที่แนนและรสชาติที่เขมขน

(* ไข 4 ฟองมีน้ำหนักอยูที่ 220 กรัม)

The Original Pound Cakeเคกปอนดสูตรดั้งเดิม

•  แปงสาลีอเนกประสงค 220  กรัม

•  เกลือ   ½  ชอนชา

•  เนย    220  กรัม

•  น้ำตาลทราย  220  กรัม

•  ไข    4  ฟอง*

•  กลิ่นวานิลลา  1  ชอนชา

1.  ตั้งเตาอบที่ 160 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมพิมพแถวยาว (Loaf Pan) ขนาด 4x9 นิ้ว 

    หร�อพิมพบันดเคก ทาเนยใหทั่วดีหร�อทำการรองกระดาษไข พักในตูเย็น

2.  นำเนยออกมาพักที่อุณหภูมิหองประมาณ 15 นาที 

3.  รอนแปงสาลีและเกลือ พักไว

4.  ใชหัวตีใบพัด ตีเนยใหนุมข�้นเล็กนอย ใสน้ำตาลทรายลงไป ตีใหสวนผสมมีสีออนลง และฟูข�้นเปนเวลา 

    ประมาณ 6-8 นาที ใชพายยางปาดขางโถเปนครั้งคราว ลดความเร็ว ใสกลิ่นวานิลลา

5.  ตอกไขใสชาม ตีใหเขากันกอนใสไขลงไปประมาณ 1/3  ตีใหเขากันดี ปาดขางโถกอนใสสวนตอไป   

    ทำซ้ำจนหมด (ในชวงสุดทายของการใสไข เนยอาจจะแตกตัว ใหลดความเร็วและตักสวนประกอบ 

    ของแหงใสลงไป ประมาณ 2 ชอนโตะ จนสวนประกอบเนื้อเนียนดี ตีตออีก 3-5 นาที กอนที่จะใส 

    สวนประกอบแปงที่เหลือในขั้นตอนถัดไป)

6.  ลดความเร็วลงต่ำ ใสสวนประกอบของแหงที่เหลือลงไป ตีจนเขากัน

7.  นำสวนประกอบใสพิมพที่เตร�ยมไว เคาะพิมพเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อเปนการไลอากาศ นำเขาอบเปนเวลา 

    1 ชั่วโมง วางพิมพพักบนตะแกรงเปนเวลา 20 นาที กอนที่จะนำเคกออกจากพิมพ และพักใหเย็นลง 

    ที่อุณหภูมิหอง

ว�ธ�ทำ

ประวัติ
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 เคกมาเดยรา พัฒนาจากเคกปอนด มีลักษณะเนื้อที่แนนแตเบา มีรสชาติของมะนาวเลมอน 

หลายๆ สูตรจะมีสวนผสมของอัลมอนดปน

 เคกมาเดยรา เกิดในอังกฤษชวงศตวรรษที่ 18-19 ในเวลาที่ชาวอังกฤษนิยมดื่มไวนที่ช�่อวา 

มาเดยรา (Madeira Wine) ซ�่งเปนไวนโปรตุเกสจากเกาะมาเดยรา ช�่อของเคกมาเดยรา ถูกตั้งจาก 

ช�่อไวนชนิดนี้ เนื่องจากแรกเร�่มนั้น ชาวอังกฤษจะนิยมรับประทานเคกชนิดนี้กับไวนมาเดยรา จ�งทำให 

มักมีความสับสนเกิดข�้น เนื่องจากชาวเกาะมาเดยราเองก็มีขนมเคกพื้นเมืองที่มีสีเขม มีรสของ 

เคร�่องเทศและน้ำผึ้ง ซ�่งเปนคนละชนิดกับเคกมาเดยราของอังกฤษ ปจจ�บัน ชาวอังกฤษรับประทาน 

เคกมาเดยรากับน้ำชาหร�อเหลาหวาน 

ประวัติ

เคกมาเดยรา

 เคกมาเดยราสูตรนี้ มีลักษณะเนื้อเคกเหมือนเคกปอนด แตเบากวาเพราะมีสวนประกอบของผงฟู 

ในเนื้อสัมผัสจะมีอัลมอนดปนผสมอยูดวย การลดสวนของแปงสาลีอเนกประสงค 80 กรัม จากนั้น 

แทนที่ดวยอัลมอนดปน 100 กรัม และปรับจากรสของวานิลลาเปนมะนาวแทน โดยการใสน้ำและผิว 

ของมะนาวเลมอนลงไป

Madeira Cakeเคกมาเดยรา
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 บัตเตอรเคกเปนเคกที่พัฒนาจากเคกปอนด 

ถาจะพูดวาบัตเตอรเคก คือ เคกปอนดแบบโมเดิรน 

ก็คงไมผิด เพราะทั้งสองมีสวนประกอบหลักเหมือนกัน 

อันไดแก เนย น้ำตาลทราย ไขและแปง แตสิ่งที่ 

บัตเตอรเคกมีเพิ่มข�้น คือสวนประกอบในการชวยข�้นฟู 

เชน ผงฟู และหลายๆ สูตรมีสวนประกอบของนม 

อยูดวย

 บัตเตอรเคก ถือเปนหนึ่งในเคกพื้นฐานชนิดหนึ่ง 

ของสหรัฐอเมร�กา 

บัตเตอรเคก

ขั้นตอนว�ธ�การทำ ขนาดพิมพ เวลา และอุณหภูมิที่ใชอบของเคกมาเดยรานั้นเหมือนกับเคกปอนด 

ทั้งหมด แตกตางกันที่ขั้นตอนของการเตร�ยมของแหงซ�่งจะมีเพิ่ม ผงฟ ูลงไปดวย แลวเมื่อรอนเสร็จ 

ใหใส อัลมอนดปน ลงไปผสมดวย จากนั้นใสน้ำมะนาวเลมอนและผิวมะนาวเลมอนลงในสวนผสม 

ของไขกอนที่จะเทใสสวนผสมของเนย

เคกมาเดยราเคกปอนด

แปงสาลีอเนกประสงค

อัลมอนดปน

เกลือ

ผงฟู

เนย

น้ำตาลทราย

ไขไก

กลิ่นวานิลลา

มะนาวเลมอน

น้ำหนักรวม

อุณหภูมิ

เวลาอบ

220 กรัม

½ ชอนชา

220 กรัม

220 กรัม

4 ฟอง (220 กรัม)

1 ชอนชา

885 กรัม

160 องศาเซลเซ�ยส

1 ชั่วโมง

140 กรัม

100 กรัม

½ ชอนชา

1 ชอนชา

220 กรัม

220 กรัม

4 ฟอง (220 กรัม)

น้ำ 2 ชอนโตะ + ผิวทั้งผล

920 กรัม

160 องศาเซลเซ�ยส

1 ชั่วโมง

 บัตเตอรเคก มีตนกำเนิดในสหรัฐอเมร�กา ในชวงศตวรรษที่ 19 ไดมีการเร�่มใชผงฟู และสารตางๆ 

ที่ชวยในการข�้นฟู ซ�่งทำใหมีการดัดแปลงและพัฒนาเคกปอนดแบบเดิมๆ ใหมีเนื้อสัมผัสที่ฟูและนุมเบา 

กวาเดิม และนั่นก็คือตนกำเนิดของบัตเตอรเคก

ประวัติ
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1.  ตั้งเตาอบที่ 160 องศาเซลเซ�ยส เตร�ยมพิมพแถวยาว (Loaf Pan) ขนาด 4x9 นิ้ว   

    หร�อพิมพบันดเคก ทาเนยใหทั่วดีหร�อทำการรองกระดาษไข พักในตูเย็น

2.  นำเนยออกมาพักที่อุณหภูมิหองประมาณ 15 นาที 

3.  รอนแปงสาลี เกลือ และผงฟู พักไว

4.  ใชหัวตีใบพัด ตีเนยใหนุมข�้นเล็กนอย ใสน้ำตาลทรายลงไป ตีใหสวนผสมมีสีที่ออนลงและฟูข�้นเปนเวลา

    6-8 นาที ใชพายยางปาดขางโถเปนครั้งคราว ลดความเร็ว ใสกลิ่นวานิลลา

5.  ตอกไขใสชาม ตีใหเขากันกอน ใสไขลงไปประมาณ 1/3 ตีใหเขากันดี ปาดขางโถกอนใสสวนตอไป 

    ทำซ้ำจนหมด

6.  ลดความเร็วลงต่ำ ใสสวนประกอบแปงลงไปประมาณ 1/3 ตีใหเขากันดี ใสนมลงไปคร�่งสวน 

    ตีใหเขากัน ใสแปงอีก 1/3 ตามดวยนมที่เหลือ กอนที่จะใสแปงสวนสุดทาย 

7.  นำสวนประกอบใสพิมพที่เตร�ยมไว เคาะพิมพเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อเปนการไลอากาศ นำเขาอบเปนเวลา 

    1 ชั่วโมง วางพิมพพักบนตะแกรงเปนเวลา 20 นาที กอนที่จะนำเคกออกจากพิมพ และพักใหเย็นลง 

    ที่อุณหภูมิหอง

ว�ธ�ทำ

บัตเตอรเคกเคกปอนด

แปงสาลีอเนกประสงค

เกลือ

ผงฟู

เนย

น้ำตาลทราย

ไขไก

กลิ่นวานิลลา

นมสด

น้ำหนักรวม

อุณหภูมิ

เวลาอบ

220 กรัม

½ ชอนชา

220 กรัม

220 กรัม

4 ฟอง (220 กรัม)

1 ชอนชา

885 กรัม

160 องศาเซลเซ�ยส

1 ชั่วโมง

220 กรัม

½ ชอนชา

1 ชอนชา

125 กรัม

220 กรัม

3 ฟอง (165 กรัม)

1 ชอนชา

125 มิลลิลิตร

860 กรัม

160 องศาเซลเซ�ยส

1 ชั่วโมง

 ถาเปร�ยบเทียบสูตรของบัตเตอรเคกสูตรนี้กับเคกปอนด จะเห็นไดวาบัตเตอรเคกนั้น มีสัดสวน 

ของเนยและไขไกนอยกวาเคกปอนด แตจะมีนมสดและสวนประกอบที่ชวยในการข�้นฟู อันไดแก ผงฟู 

เพิ่มเขามา เชนเดียวกับเคกปอนด บัตเตอรเคกสามารถอบในพิมพแถวยาว (Loaf Pan) หร�อ 

พิมพบันดเคก (Bundt Cake Mold) ก็ได

Butter Cakeบัตเตอรเคก
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1.  ตีบัตเตอรเคกหนึ่งสูตร แบงสวนผสมออกเปนสามสวนเทาๆ กัน 

    สวนแรก : คงไวอยางเดิม 

    สวนที่สอง : นำผงโกโกและนมมาผสมกัน แลวจ�งนำไปผสมกันสวนผสมหลัก   

    สวนที่สาม : ทำเชนเดียวกัน

2.  นำสวนผสมทั้งสามรส ใสลงในพิมพสลับกันตามความตองการ นำเขาอบตามอุณหภูมิและเวลา    

    ตามปกติ

** ในกรณีที่ใชพิมพบันดเคก ควรทาพิมพดวยสวนผสมของแปงและเนยละลายที่มีลักษณะเปนคร�ม

ตัวเคลือบพิมพ

ว�ธ�ทำ

 เชนเดียวกับเคกปอนด บัตเตอรเคกสามารถปรับและพัฒนารสชาติไดมากมาย บัตเตอรเคก 

ลายหินออน คือบัตเตอรเคกสูตรมาตรฐานที่ถูกแบงสวนผสมออกเปนสามสวน โดยคงสวนแรกไวใน 

รสวานิลลา สวนอีกสองสวนจะถูกนำไปปรุงรสเพิ่มดวยสวนประกอบที่ใหรสชาติ ซ�่งในกรณีนี้เปนรส 

ช็อกโกแลตและรสพิสตาช�โอ ซ�่งมีสูตรและสัดสวนเดียวกับบัตเตอรเคก แตมีสวนประกอบที่เพิ่มมาดังนี้

Marbled Butter Cake บัตเตอรเคกลายหินออน

รสช็อกโกแลต

•  ผงโกโก  20 กรัม

•  นม   40  กรัม

รสพิสตาช�โอ 

•  พิสตาช�โอบด 25  กรัม

   (Pistachio Paste)

•  นม   40  กรัม

•  เนยละลาย   2 ชอนโตะ

•  แปงสาลีอเนกประสงค 2  ชอนโตะ
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  เปดเตาอบโปรแกรมไฟบน ทาเนยบนเคก โรยดวยน้ำตาลที่ผสมอบเชย นำเขาไปยางในเตาอบ 

โดยวางถาดใหต่ำลงจากไฟดานบนประมาณ 4-6 นิ้ว ยางเคกเปนเวลา 2 นาที จนน้ำตาลละลายดี 

เสิรฟรับประทานอุนๆ กับคร�ม คร�มเปร�้ยว ผลไมสดหร�อแยม ก็เขากันไดดี

ว�ธ�ทำ

 เคกปอนดหร�อบัตเตอรเคกทุกชนิด สามารถเก็บในตูแชแข็งไดเปนเดือนหร�อในชองเย็นไดถึง 

หนึ่งสัปดาห เวลาจะรับประทานก็เพียงหั่นเปนสไลดหนาประมาณ 1 ½ เซนติเมตร นอกจากจะรับประทาน 

ตามปกติแลว เรายังสามารถเพิ่มรสชาติโดยการเคลือบรสของน้ำตาลผสมอบเชยลงบนเนื้อเคกไดดวย

 

Toasted Cake เคกยาง

•  น้ำตาลทราย 4  ชอนชา

•  อบเชยปน  1  ชอนชา

•  เนย   2  ชอนโตะ

•  เคกปอนด  4  สไลด 



บทเร�ยนและสูตรอาหารใน My Cooking School Project 

ถูกรวบรวมและเกี่ยวโยงใหเกิดภาพที่สามารถจดจำและเขาใจไดงาย 

บางสูตรอาจจะมีความแตกตางจากสูตรดั้งเดิม เนื่องจากถูกปรับ 

หร�อดัดแปลงใหเหมาะสมกับการทำในครัวที่บาน

CAUTION

 เคกปอนดหร�อบัตเตอรเคก ไมวาชนิดไหน ก็สามารถรับประทานตามปกติไดตามตองการ 

แตถาเราตองการแตงหนาและเพิ่มรสชาติแบบงายๆ เราสามารถทำไดโดยการทำตัวเคลือบหนา 

แบบงายๆ ดังนี้

 ใสน้ำมะนาวลงไปในน้ำตาลไอซ�่ง ครั้งละ 

1 ชอนโตะ คนจนสวนผสมมีลักษณะเปนคร�ม 

หนาๆ ถาสวนผสมเหลวเกินใหเพิ่มน้ำตาลไอซ�่ง 

ถาหนาเกินใหเพิ่มน้ำมะนาวหร�อน้ำสะอาด 

ราดเคลือบลงบนเคกตามตองการ

•  น้ำตาลไอซ�่ง 320  กรัม

•  น้ำมะนาวเลมอน 5-6 ชอนโตะ

08Pound Cake

(Glaze your pound cake )
แตงหนาเคกปอนด

Lemon Icing Glaze

ว�ธ�ทำ

 นำคร�มและน้ำผึ้งตั้งไฟออนๆ พอเร�่มรอนดี 

ยกออกจากความรอน สับช็อกโกแลตเปนช�้นเล็กๆ 

ใสลงไป คนใหละลายดี ราดเคลือบลงบนเคก 

ตามตองการ

•  คร�ม  120  มิลลิลิตร

•  น้ำผึ้ง  2 ½  ชอนโตะ

•  ดารกช็อกโกแลต 170  กรัม

Honey Chocolate Glazedze

ว�ธ�ทำ


