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 -  ขณะอบตองระวัง เพราะหนาพายจะเหลืองสุกเร็วกวาดานลาง ตองเปดเตาอบเฉพาะไฟลาง และใช
กระดาษฟอยลปดหนาพายไวเพื่อไมใหไหม 
 -  ขั้นตอนการทําแปงพาย เนยที่ใชตองแช ใหแข็งและหัน่เปนชิ้นบาง เผ่ือละลายเร็ว ใชนิ้วบีแ้ละคลุก
ใหเขากนั แตไมใชฝามือนวด เพราะเนยจะละลายเร็ว 
 -  พายหนาเปด คนฝรั่งเศสเรียกวา กิช (Quiche) เนื้อแปงบางกรอบ กชิที่นิยมคือไสผักโขมกับแฮม 
 แหลงที่มาของขอมูล HEALTH & CUISINE ฉบับประจําเดือนมิถุนายน 2548 
คอลัมภ FOOD + SELF - HEALTH CARE + BEAUTY + FITNESS หนาที่ 50-51 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่       8      เรื่องที่สอน   พายไสผักโขม   โดยครูเกศยา   ยงภูมิพุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําพายไสพักโขมได 
2.  สามารถทําพายไสผักโขมได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั และประกอบอาชีพได 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมสวนผสมและอุปกรณในการทําพายไสผักโขม 
2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํแปงพาย 
3.  การทํารูปรางและการอบ 

 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ชอนตวง เครื่องชั่ง ที่รอนแปง พายยาง  เครื่องผสมอาหาร
 พิมพสําหรับอบขนม ไมคลึงแปง เตาอบ  

สวนผสมแปงพาย 
 1.  แปงสาลีอเนกประสงค 225 กรัม  2.  น้ําตาลไอซิ่ง    1      ชอนโตะ 
 3.  เกลือปน       1 ชอนชา  4.  เนยสด 50     กรัม 
 5.  เนยขาว   25 กรัม  6.  น้ําเย็นจัด 1/4    ถวย  

สวนผสมไสผกัโขม 
 1.  ผักโขม   250 กรัม  2.  เนย  25             กรัม 
 3.  แปงสาลีอเนกประสงค 25 กรัม  4.  วิปปงครีม 50             กรัม 
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 5.  เบคอนหั่นสี่เหล่ียม  100 กรัม  6.  ลูกจันทรปน 1/4           ชอนชา 
 7.  พริกไทยปน   1/2 ชอนชา  8.  เกลือปน 1/2           ชอนชา 
 9.  นมสด   400 กรัม  10. มอซซาเรลลาชีส   100   กรัม 
 
4.ลําดับขั้นสอน / ลําดับขั้นตอนการทํา 

วิธีทําแปงพาย 
 1.  รอนแปงสาลีอเนกประสงคน้ําตาลไอซิ่ง รวมกันใสเกลือปนลงในแปงที่รอนแลว 
 2.  ใสเนยสด และเนยขาวลงในแปงใชเบลนเดอรตัดเนยใหเขากับแปงจนเปนเม็ดรวน 
 3.  ใสน้ําเยน็จดั ลงไปใหทัว่แปง นวดใหเขากัน ปนเปนกอนกลม พักแปงไว ประมาณ 3 ช่ัวโมง 
 4.  คลึงแปงใหเปนแผน กรุลงในพิมพขนาด 8 นิ้ว ใชสอมจิ้มแปงใหทั่วแผนเพื่อไลอากาศ 
 5.  นําแปงเขาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด ประมาณ 7 -10 นาที พอแปงเหลืองไมตองสุก 
 6.  ตักไสพายใสลงไปในแปงพายโรยหนาดวยมอซซาเรลลาชีส ขูดฝอยใหทัว่หนาขนม 
 7.  นําขนมเขาอบตออีกครั้งใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที จนกระทั่งขนมสุก 

วิธีทําไสผักโขม 
 1.  ลวกใบผักโขมในน้ําเดือดที่ใสเกลือปนเล็กนอย แลวตักขึ้นแชในน้ําเย็นทนัที จากนั้นพกัใหสะเด็ด
น้ํา 
 2.  ละลายเนยใสแปงลงผัดแลว เติมนมสด คนจนสวนผสมเขากันตมตอจนเดือด  
คนเรื่อย ๆ จนขนและเนียน 
 3.  เติมเกลือปน ลูกจันทรปน พริกไทยปน เติมวิปปงครีม คนสวนผสม จนเนียนและเขากัน 
 4.  ตักสวนผสมครีมครึ่งหนึ่งลงในถวยพายใสผักโขม โรมดวยเบคอนทอดราดดวยครีมสวนที่เหลือ 
โรยหนาดวยมอซซาเรลลาชีสใหทั่ว 
 5.  นําขนมเขาอบจนกระทั่งสุก 

สาระนารู 
มอซซาเรลลาชีส 

 รูจักกันในฐานะฮัสสครีมออนยาวยืดในหนาพิชซา ดั่งเดมิทํามาจากน้ํานมควายในอิตาลี แตเดี๋ยวนี้ทาํ
จากนมวัว และกลายเปนชีสอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเทศนอกเหนอืจากอิตาลี โดยเฉพาะเดนมารก 
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด พากันแขงขันผลิตมอซซาเรลลา (Mozzarella) ออกมาขายมากมาย ซ่ึงสวนใหญเปน
ชีสกอนสี่เหล่ียม 
 หากถือตามคนอิตาลีเจาของตนตํารับมอซซาเรลลาชีส ชีสนุมล้ินตัวนีเ้ขานิยมปนเปนทรงกลมรีเล็กๆ 
ขนาดประมาณลูกกอลฟ และเก็บรักษาในน้ําหางนม(ทีเ่หลือจากการทําชีส) นัยวาทําใหรักษาความสดไดดี



-248- 
 
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยงัเปนการกนิอยางสมชื่อ MOZZA ซ่ึงแปลวาชิ้นพอคํา ตามวิธีการกินชสีมอซซาเรลลา แบบอิตา
เลียน 
 แหลงขอมูล นิตยสารครัว ฉบับ 108 มิถุนายน 2546 หนา 15 
 ผักโขม สามารถชวยชะลอความเสื่อมของดวงตาได จักษุแพทย สตีเวน จี แพรตต แหงโรงพยาบาล
สคริปปเมโมเรียล ในแคลิฟอรเนีย พบวาในผักโขม มีสารลูทีน และสารเธอักแธนทินอยูเปนจํานวนมาก สาร
ทั้งสองชนิดนีม้ีสรรพคุณชวยชะลอความเสื่อมของดวงตา 
 แพทยหญิง โจฮันนา เธคคอน และเพื่อนนกัวิจยัจากมหาวิทยาลัย ฮาววารด ระบุวาผูทีไ่ดรับลูทีนวัน
ละ 6 มิลลิกรัม จะลดความเสี่ยงจากโรคดวงตาเสื่อมไดถึงรอยละ 43 นอกจากผักโขมแลว ยังมีผักสดที่อุดมไป
ดวยลูทนีและเซอักแธนทิน เชน ผักคะน า ฝกทอง, แครอท ผักบุง 
 แหลงขอมูล www variety.teenee.com/foodforbrain 

 
 

  
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่      9       เรื่องที่สอน   ขนมเปยะไสถ่ัวใบเตย    โดยครู     เกศยา  ยงภูมิพุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม  และขั้นตอนการทําขนมเปยะไสถ่ัวใบเตยได 
2.  สามารถทําขนมเปยะไสถ่ัวใบเตยได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั  และประกอบอาชีพได 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมสวนผสมแปงชั้นนอก, ช้ันใน และไสถ่ัว 
 2. ขั้นตอนการทําแปงชั้นนอก, ช้ันใน และไส 
3.  การหอแปง การคลึง และการทํารูปราง 
4.  การอบ และบรรจุภณัฑ 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  ชอนตวง เครื่องชั่ง อางผสม  พายยาง  พายไม 
 กะทะ  ตะแกรงพักขนม ถาดอบ  แปรงทาเนย เตาอบ 


