
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) 
( งบประมาณสนับสนุนตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ) 

 

   หลักสูตร    ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 
 

   วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

     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 
 

พายช้ันไส้ไก่ – ไส้ทูน่า – ไส้สับปะรด  
 

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 ผสมแป้งกับเนยสดด้วยเบลนเดอร์          
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 ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปอ่ืนๆ               
ตามต้องการ ใส่ไส้ไก่หรือไส้สับปะรดพับคร่ึง ใช้ส้อมกดริมแป้งให้สนิท วางพักไว้ในถาด นําเข้าอบ          
ที่อุณหภูมิ 375 – 400 องศาฟาเรนไฮน์ จนสุกกรอบ 

 

ไส้ไก่ 
 

ส่วนผสมไส้ไก่     น้ําหนัก (กรัม) 
1. ไก่เน้ือสันห่ันช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 500 กรัม 
2. มันฝรั่งห่ันช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  200 กรัม 
3. หอมใหญ่หั่นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 200 กรัม 
4. แครอทห่ันช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  200 กรัม 
5. เม็ดถั่วลั่นเตา   100 กรัม 
6. ผงกะหร่ีอย่างดี   1 ช้อนโต๊ะ 
7. เนยสดสําหรับผัด 
8. ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น 
9. นมสดหรือนมข้นจืด 

วิธีทํา 
 ต้ังกระทะใส่เนยสดพอร้อน ใส่ผงกะหร่ี ผัดจนหอม ใส่ไก่ ตามด้วย มันฝรั่ง แครอท เม็ดถ่ัวลั่นเตา ปรุงรสด้วย 
ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น ให้มีรสจัด ใส่นมสด ผัดต่อจนแห้ง 
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ไส้ทูน่า 
 

ส่วนผสมไส้ทูน่า     น้ําหนัก (กรัม) 
1. เน้ือทูน่า     400 กรัม 
2. หอมใหญ่หั่นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  500 กรัม 
3. มายองเนส    100 กรัม 
4. เนยสด     50 กรัม 
5. เคร่ืองปรุงรสต่างๆ เช่น ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น 

วิธีทํา 
ต้ังกระทะใส่เนยสดพอร้อน ใส่หอมใหญ่ ผัดจนหอม ใส่ทูน่า ตามด้วย มายองเนส ปรุงรสด้วย ซอสปรุงรส 

เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น ให้มีรสเค็ม หวาน เปร้ียว ตามลําดับ 
 

ไส้สับปะรด 
ส่วนผสม 
 สับปะรดกวน   500 กรัม 
วิธีทํา 
 ป้ันไส้สับปะรดเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 
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เค้กชิฟฟอน 
 

ส่วนผสม 
 1. แป้งเค้ก   3 ถ้วย  7. ไข่แดง  10 ฟอง 
 2. ผงฟู    1 1/2 ช้อนโต๊ะ  8. นํ้าใบเตยข้น  1/2 ถ้วย 
 3. นมผง    4 ช้อนโต๊ะ  9. นมข้นจืด  2/3  ถ้วย 
 4. นํ้าตาลทราย   3/4 ถ้วย  10. ไข่ขาว  10 ฟอง 
 5. เกลือป่น   1 ช้อนชา  11. ครีมออฟทาร์ทาร์ 1 ช้อนชา 
 6. นํ้ามันพืช   3/4 ถ้วย  12. นํ้าตาลทราย  3/4 ถ้วย 
  
วิธีทํา 
 1. ต้ังเตาอบที่อุณหภูมิ 320 องศาฟาเรนไฮนต์ 
 2. ร่อนแป้ง ผงฟู นมผง เข้าด้วยกันหน่ึงคร้ัง 
 3. ผสมนํ้าตาลทราย เกลือป่น นํ้ามันพืช ไข่แดง นํ้าใบเตย นมข้นจืด เข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือแล้วเท
ส่วนผสมน้ีลงในแป้งพร้อมกับคนไปเรื่อยๆ จนหมด 
 4. ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์โดยใช้ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองใส่น้ําตาลทรายทีละน้อยจนหมดตีต่อจนไข่
ขาวต้ังยอดแข็งแต่ไม่แห้ง 
 5. เทส่วนผสมในข้อ 3 ลงในข้อ 4 ผสมให้เข้ากันดี 

6. เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เค้กที่ทาไขมันบาง ๆ และรองกระดาษไขไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์              
ไล่อากาศแล้วนําเข้าอบโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือจนสุกเหลือง ทิ้งไว้ให้เย็นจึงแซะนําออกจากพิมพ์ 

7. นําขนมที่สุกแล้ว ควํ่าลงบนกระดาษลอกลาย ม้วนขนมตามยาวให้แน่น คลายกระดาษที่ม้วนออกปล่อยให้
เย็น จึ่งคลี่ขนมออกทาครีมหรือแยมตามชอบ ม้วนกลับอีกครั้ง ใช้มีดคม ๆ ตัดเป็นแว่นหนาประมาณ ½ - 1 น้ิว 
 
ส่วนผสมครีม 
 1. เนยขาว   3/4 ถ้วย  4. นมข้นจืด  2 ช้อนโต๊ะ 
 2. เนยสด   1/2  ถ้วย  5. เกลือป่น  1 ช้อนชา 
 3. นํ้าตาลไอซิ่ง   3/4  ถ้วย  6. วานิลา  1 ช้อนชา 

 
วิธีทําครีม 
 1. ตีเนยขาวและเนยสดจนอ่อนตัว ใส่นํ้าตาลไอซิ่งทีละน้อย ตีต่อจนส่วนผสมฟูขาว 
 2. ใส่นมข้นจืด เกลือป่น วานิลา ตีจนเข้ากัน 

 
 
 
 
 
 


