
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑจ์ากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
( งบประมาณสนับสนุนตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ) 

 

   หลักสูตร    ผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด 
 

   วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

     นายปัญญากร คงสมจิตต์ 

     นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์

     นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 

     นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

      
     

 

 

 

สนบัสนนุงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสนบัสนนุงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ  
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบนัวิจยัและพัฒนา  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบนัวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
399 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  10300
โทรศัพท์  โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423  0 2281 0492 โทรสาร 0 2282 0423
www.clinictech.rmutp.ac.th  www.clinictech.rmutp.ac.th
  
 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


1 
 

กะหรี่พัพฟไ์ส้สับปะรด 
 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)   สูตรตวง 
ส่วนผสมแป้งนอก 

1. แป้งเอนกประสงค์   400    4 ถ้วย 
2. นํ้าตาลทราย    15    1 ช้อนโต๊ะ 
3. เกลือป่น    2.5    1 ช้อนชา 
4. นํ้าปูนใส    180    ¾ ถ้วย 
5. นํ้ามันพืช    100    ½ ถ้วย 

ส่วนผสมแป้งใน 
1. แป้งเอนกประสงค์   200    2 ถ้วย 
2. นํ้ามันพืช    80    ¼ ถ้วย + 2 ช้อนโต๊ะ 

ส่วนผสมไส้ 
 สับปะรดกวน    500    2 ถ้วย 
วิธีทํา 
วิธีทําแป้งชั้นนอก 

1. ผสมแป้งเอนกประสงค์ นํ้าตาลทราย เกลือป่น เข้าด้วยกัน 
2. ใส่นํ้ามันพืชสลับนํ้าปูนใส เคล้าให้เข้ากัน นวดจนแป้งเนียน พักไว้ 20 นาที 

วิธีทําแป้งชั้นใน 
 ป้ันไส้สับปะรดกวนเป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 
วิธีทําไส้ 

1. แบ่งแป้งช้ันนอกและแป้งช้ันในออกเป็นก้อน หนักก้อนละ 35 กรัม และ 15 กรัม ตามลําดับ คลึงเป็น
ก้อนกลม 

2. นําแป้งช้ันนอกห่อแป้งช้ันใน ทําจนหมดแป้ง 
3. คลึงแป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วม้วนให้แน่น 
4. วางแป้งให้เป็นแท่งตรง คลึงให้มีขนาดเท่าเดิมแล้วม้วนอีกครั้ง ตัดเป็น 4 ก้อน นําแต่ละช้ินคลึงให้แบนใส่

ไส้สับปะรด ปิดตะเข็บโดยให้ขอบของแป้งแนบติดกัน ม้วนขอบแป้งให้สวยงาม 
5. นําแป้งลงทอดในนํ้ามันร้อนจนแป้งสุก ตักข้ึนวางบนกระดาษซับนํ้ามัน 
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พายช้ันไส้สับปะรด 
ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)   สูตรตวง 

1. แป้งขนมปัง    500    4 ½ ถ้วย 

1. แป้งเอนกประสงค์   330    3 1/3 ถ้วย 
2. เนยสด    150    ¾ ถ้วย 
3. ไข่แดง    40    2 ฟอง 
4. นํ้าเย็นจัด    400    1 2/3 ถ้วย 
5. มาการีนเพสตรี้   430    2 ถ้วย 

 
วิธีทํา 

1. ผสมแป้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ตัดเนยสดเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงในแป้ง ผสมแป้งกับเนยสดด้วย            เบลน
เดอร์ จนแป้งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เท่าเม็ดถั่วเขียว 

2. ผสมไข่แดงกับนํ้าเย็นเข้าด้วยกัน เทลงในแป้งพร้อมกับเคล้าแป้งให้เข้ากันจนนํ้าหมด จึงรวมแป้งเป็นก้อน 
นวดจนแป้งเนียน พักไว้ 20 นาที 

3. คลึงแป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10 × 16 น้ิว แล้วคลึงมาการีนเพสตร้ีเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด
ครึ่งหน่ึงของแป้งที่คลึงแล้ว วางลงบนแป้ง พับแป้งเป็น 2 ทบ กดริมทั้งสี่ด้านให้สนิท 

4. คลึงแป้งเป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าอีกคร้ัง พับแป้งเป็น 3 ทบ ทําเช่นน้ี 3 ครั้ง แต่ละคร้ังพักแป้งไว้                
10 – 15 นาที 

5. นําแป้งที่พักแล้ว คลึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาประมาณ ¼ น้ิว ตัดเป็นแผ่นกลมใส่ไส้สับปะรดพับครึ่ง ใช้
ส้อมกดริมแป้งให้สนิทหรือรูปอ่ืนๆ ตามต้องการ วางในถาด พักไว้ในถาด นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 375 – 
400 องศาฟาเรนไฮน์ จนสุกกรอบ 

 
ไส้สับปะรด 
 ป้ันไส้สับปะรดเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร  
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นํ้าเช่ือมสับปะรด 
 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)    
1. นํ้าเช่ือมสับปะรด   1,000  
2. นํ้าตาลทราย    1,200 
3. เพคติน    10 

 
วิธีทํา 

1. แบ่งนํ้าตาลออกเป็นสองส่วน นําส่วนที่ 1 ผสมกับเพคติน เพ่ือให้กระจายตัว 
2. นําน้ําสับปะรดไปต้มจนเดือด 
3. เติมนํ้าตาลส่วนที่ 1 (ผสมกับเพคติน) ค่อยเติมลงในน้ําสับปะรดจนละลาย 
4. เติมนํ้าตาลส่วนที่ 2 จนละลายทั้งหมด รอจนเดือด 
5. ใส่ภาชนะบรรจุ ทําให้เย็นทันที 
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เต้าหู้นมสด (สาคู-สับปะรด) 
ส่วนผสมเต้าหู้นมสด 

1. ผงวุ้น   8 กรัม 
2. เจลาติน   1 ช้อนชา 
3. นํ้าตาลทราย   ½ ถ้วย 
4. นํ้าสะอาด   750 กรัม 
5. นมข้นหวาน   1 กระป๋อง 
6. นมข้นจืด   1 กระป๋อง 
7. กลิ่นวนิลา   1 ช้อนชา 

วิธีทํา 
1. นําผงวุ้น เจลาติน นํ้าตาล และน้ําแช่รวมกัน พักไว้ประมาณ 20-30 นาที 
2. นําส่วนผสมที่พักไว้เคี่ยวด้วยไฟปานกลางจนเดือด แล้วเค่ียวต่ออีกประมาณ 5 นาที 
3. ใส่นมข้นหวาน นมข้นจืด คนให้เข้ากัน ปิดไฟ ใส่กลิ่นวนิลา คนให้เข้ากันพักไว้สักครู่ ตักใส่ถ้วย  

ใส่ประมาณ ½ ของถ้วย ปล่อยไว้ให้แข็งตัว นําเข้าตู้เย็น 
4. ใส่หน้าด้วยนมสด สาคู มะพร้าวอ่อน และสับปะรด จนเต็มถ้วย 

ส่วนประกอบหน้าสาคู-สับปะรด 
1. นมสด(ชนิดจืด)  1 ลิตร 
2. สาคูเม็ดเล็ก   2 ถ้วยตวง 
3. สับปะรดเช่ือม  500 กรัม 
4. มะพร้าวอ่อน   2 ลูก 
5. นํ้าตาลทราย   ½ ถ้วยตวง 
6. นํ้าสะอาด   ½ ถ้วยตวง 

วิธีทํา 
1. ต้ังนํ้าให้เดือด นําเม็ดสาคูที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงต้มใช้ไฟปานกลาง จนสาคูสุก ตักข้ึนแช่นํ้าให้เย็น 
2. นํ้า นํ้าตาลต้ังไฟเคี่ยวให้เดือดใส่สับปะรด คนสักครู่แลว้ตักข้ึน 
3. ใส่มะพร้าวอ่อนคนสักครู่แล้วตักข้ึน 
4. นมสดต้ังไฟคนเพ่ือไม่ให้นมเป็นลูกใช้ไฟอ่อนพอเดือด ใส่สีผสมอาหารหน่ึงหยด(สีอ่อนๆ) หรือใช้เป็น

นํ้าหวาน  เฮลบลูบอย แทนก็ได้จะเพ่ิมความหอม น่ารับประทานย่ิงขึ้น 
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เต้าฮวยฟรุตสลัด 
สูตรเต้าฮวยฟรุตสลัด (นมสด) 
 ผงวุ้น    10 กรัม 
 นํ้าตาลทราย   ½ ถ้วย 
 นํ้าสะอาด   1,500 กรัม 
 นมข้นจืด   1 กระป๋อง 
 นมข้มหวาน   1 กระป๋อง 
 เจลาติน    1 ช้อนโต๊ะ 
 กลิ่นวนิลา   1 ช้อนโต๊ะ 
วิธีทํา 

1. นําผงวุ้น เจลาติน นํ้าตาลทราย และน้ํา แช่รวมกัน พักไว้ประมาณ 20-30 นาที  
2. นําส่วนผสมที่พักไว้เคี่ยวด้วยไฟปานกลางจนเดือด และเคี่ยวต่ออีกประมาณ 5 นาที 
3. ใส่นมข้นหวาน นมข้นจืด คนให้เข้ากัน (อย่าเคี่ยวนานนมจะเป็นลูก) ปิดไฟ ใส่กลิ่นวนิลา คนให้เข้ากัน 

พักไว้สักครู่ ตักใส่ถ้วยประมาณ ¾ ของถ้วย ปล่อยไว้ให้แข็งตัว นําเข้าตู้เย็น 
4. นําฟรุตสลัดที่เตรียมไว้มาโรยบนหน้าเต้าฮวย แล้วราดด้วยนํ้าเช่ือมเล็กน้อย จะทําให้น่ารับประทาน 

สูตรฟรุตสลัด 
 ลําไย    200 กรัม 
 แคนตาลูป   500 กรัม 
 สับปะรด   800 กรัม 
 กีวี    1 ลูก 
 นํ้าสะอาด   1 ถ้วยตวง 
 นํ้าตาลทราย   ¾ ถ้วยตวง 
 เกลือ    ¼ ช้อนชา 
วิธีทํา 

1. นําลําไย แคนตาลูป สับปะรด และกีวี ล้างให้สะอาด ลําไยเอาเมล็ดออก แคนตาลูปปอกเปลือกห่ันเป็น
สี่เหลี่ยมลูกเต๋า  สับปะรดปอกเปลือกเอาตาออกให้หมดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า กีวีปอกเปลือกหั่นเป็นช้ิน
สามเหลี่ยม 

2. นําน้ําต้ังไฟให้เดือดใช้ไฟปานกลาง  ใส่นํ้าตาลทราย เกลือ เคี่ยวให้เดือดอีกครั้ง 
3. ใส่แคนตาลูป คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
4. ใส่มะละกอ คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
5. ใส่ลําไย คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
6. ใส่กีวี คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
7. ใส่สับปะรด คนสักครู่แล้วปิดไฟ พักไว้สักครู่ให้เย็น 

 


