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คำนำ 

การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์การผลิตแป้งกล้วยและ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย  จัดทำ “คู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย”  
เป็นการนำหลักการของการจัดการความรู้ (KM) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม
องค์ความรู้การผลิตแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย    โดย
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้  
การฝึกอบรม และการลงมือปฏิบัติ มากลั่นกรองความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ในรูปแบบ“คู่มือการปฏิบัติ” ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำคู่มือนี้จะเป็น
การจัดทำฐานองค์ความรู้สู่การปฎิบัติที่ง่ายขึ้น  เนื่องจากได้แลกเปลี่ยนผ่านผู้
ปฏิบัติโดยตรง ทั้งนี้ ในคู่มือนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ.ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย  ประโยชน์จากกล้วย  แป้งกล้วย  ผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูปกล้วย และช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้จัดทำต้องขอขอบสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่สนับสนุนให้ทุนในครั้งนี้ และขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที ่สนับสนุนสถานที ่และบุคลาการ
สนับสนุนในครั้งนี้  หวังว่าคูม่ือฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู ้จ ัดทำขอรับไว ้ด ้วยความ
ขอบพระคุณยิ่ง    

วันดี  แก้วสุวรรณ 

      ผู้จัดทำ 
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บทที่ 1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย 
 
กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีหลายชนิด บางชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบาง

ชนิดก็ไม่ออกหน่อ ใบแบนยาวใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวห่อหุ้มซ้อนกัน
เป็นลำต้น ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็น ปลี  มีลูกเป็นหวี ๆ รวมกันหลายหวี 
เรียกว่า เครือ กล้วยเจริญจากส่วนที่เรียกว่า "หัว" หรือ "เหง้า" ต้นกล้วยจะสูง
และแข็งแรงพอสมควร ส่วนที่คล้ายกับลำต้นคือ "ลำต้นเทียม" (pseudostem) 
ใบของกล้วยประกอบด้วย "ก้านใบ" (petiole) และแผ่นใบ (lamina) ฐานก้าน
ใบแผ่ออกเป็นกาบ กาบที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นทำให้เกิดลำต้นเทียม มี
หน้าที่ชูก้านใบ พยุงให้พืชตั้งตรงดูคล้ายต้นไม้  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ลักษณะต้นและการแตกกอของกล้วย 
           ที่มา : เบญจมาศ ศิลาย้อย. (2545) 

 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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เมื่อกล้วยเจริญเติบโตเต็มที่ หัวจะสร้างใบสุดท้าย คือ    "ใบธง" และ
เร ิ ่มสร ้างช่อดอก ( inflorescence) ลำต้นที ่ม ีช ่อดอกอ่อนบรรจ ุอยู ่ จะ
พัฒนาขึ้นภายในลำต้นเทียม จนในที่สุดมันก็โผล่ออกที่ด้านบนลำต้นเทียมแต่
ละลำต้นเทียมจะสร้างช่อดอกเพียงช่อเดียว คือ ปลี (banana heart)  

 
กล้วยน้ำว้า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Musa ABB cv. Kluai 'Namwa' 
ชื่อสามัญ :   Banana, Cultivated banana 
วงศ ์:   Musaceae 
ชื่ออ่ืน :  กล้วยมะลิอ่อง,กล้วยใต้,กล้วยอ่อง,กล้วยตานีอ่อง  

ลักษณะทั่วไป: เป็นพืชล้มลุก ลำต้นใต้ดินอวบน้ำ สูงประมาณ 2-5 
เมตร  ใบ เป็นใบเดี่ยว  การเกาะติดของใบบนลำต้นแบบเวียนถี่ชิดอัดแน่นที่
ลำต้น ใบรูปขอบขนาน ขนาดใหญ่ประมาณ 40 x 200 เซนติเมตร ปลายและ
โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านใต้สีอ่อนกว่า
และมีสิ่งเกาะติดคล้ายผงแป้งสีขาว   

- ก้านใบ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกาะติดกับลำต้นมีลักษณะแบนโค้ง
อวบน้ำสีเขียวบนน้ำตาลแดง คล้ายลำต้น ส่วนที่สองทรงกลมส่วนกลางเป็น
ร่องโค้งลึกตามทรงก้านสีเขียวอ่อนยาวเรียวไปจนสุดปลายแผ่นใบ   

- ดอก ออกเป็นช่อ ที ่ปลายยอดปลายช่อโค้งห้อยลง มีกาบประดับ
ขนาดใหญ่ที่โคนกลุ่มดอกย่อยทุกๆ กลุ่ม กาบมีเนื้อหนาสีแดงเข้ม เมื่อรังไข่
เจริญเป็นผลกาบประดับจะหลุดร่วงไป   
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ภาพที่ 1.2 เครือ ผล ลำต้น ปลี ของกล้วยน้ำว้า 

 
พันธุ์กล้วยน้ำว้า                                                            

 

กล้วยน้ำว้ามีหลายสายพันธุ์ มีดังนี้ 
 พันธุ์ต้นสูง                                                        
 1. กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง (MUSA SAPIENTUML) อยู่ในวงศ์ MUSACEAE 
ลำต้นเทียมสูง 3.5 เมตร ใบประดับปลีค่อนข้างมน ปลาย ป้านม้วนงอขึ้น เป็น
สีแดงอมม่วง มีนวลเยอะ มี 7–10 หวีต่อเครือ 10–15 ผลต่อหวี  

  2. กล้วยน้ำว้านวล  ลำต้น ลำต้นเทียมสูง 2.5 - 3.5 เมตร มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 15 เซนติเมตร โคนของกาบลำต้นเทียมมีสีชมพู มีจุดปื้นสีดำ
เล็กน้อย ไม่มีนวล กาบด้านในสีขาว   โคนก้านใบมีปีกเล็กน้อยมีสีชมพู ขอบก้าน
ใบปิด เส้นกลางใบ  สีเขียวอ่อน ส่วนปลีหรือดอก มีก้านช่อดอกไม่มีขน เครือ
ห้อยลงพื้น ลักษณะของใบประดับรูปไข่ แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบนสีม่วงแดง
อมเทา มีนวลเล็กน้อย สีด้านล่างสีแดงสม่ำเสมอ ปลายใบประดับแหลม ปลาย
ม้วน มีการเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก ดอกมีก้านยาว  

ผลขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้าชนิดอ่ืน มี 18-20 หวีต่อเครือ  
มี10-15 ผลต่อหวี รูปร่างผลป้อม ทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม ผลดิบมี
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สีเขียวขาวนวล ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองนวล เนื้อผลสีขาวอมชมพู เนื้อแน่น มี     
กลิ่นหอมอ่อนๆ มีเมล็ดบ้างบางครั้งแต่ไม่มาก 
 3. กล้วยน้ำว้าเขียว ต้น ลำต้นสูง 2.5 - 3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
15 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวอ่อน มีประดำ ก้านใบสีเขียวอ่อน มีนวลเล็ก 
ร่องใบปิดฐานใบโค้งมน  ปลีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ ด้านนอกสีม่วงมีนวลมาก ด้าน
ในสีแดง  มี 5 - 7 หวีต่อเครือ 10 - 15 ผลต่อหวี ผลอ่อนสีเขียวสดไม่มีนวล  
ผลกลมมีจุกผลชัดเจน ก้านผลยาว เมื่อสุกผลจะมีสีเหลืองปนเขียว 
 4. กล้วยน้ำว้าดำ ลำต้นเทียมสูง 3.0 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น
เทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มีปื้นดำเป็น
แถบกว้าง ไม่มีนวล  กาบด้านในสีเหลืองซีดสม่ำเสมอมีปื้นแดง  
 

พันธุ์ต้นเตี้ย 
 1. กล้วยน้ำว้าค่อม   ลำต้นเทียมสูง 2.0-2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง

ลำต้นมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบมีจุดประทั่วไป กาบด้านในสีขาว โคน
ต้นสีชมพู และไม่มีไข  โคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบปิด ขอบมีสีแดง เส้นกลางใบ
สีขาว   ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีห้อย ใบประดับรูปไข่แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบน  
สีแดงคล้ำ มีไข ด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับแหลม ไม่ม้วน การเรียงของ        
ใบประดับซ้อนกันมาก ก้านช่อดอกสั้น มีผลขนาดใหญ่ 10-12 หวีต่อเครือ 15-
20 ผลต่อหวี รูปร่างผลป้อม ทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม เมื่อสุกเนื้อ   
สีขาวมีไส้เหลือง บางครั้งมีเมล็ดแต่ไม่มาก เมล็ดมีสีดำ แข็ง 
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กล้วยเล็บมือนาง 
กล ้วยเล ็บม ือนาง(Musa acuminate,  KluaiLep Mu Nang) ม ีถิ่น

กำเนิดในแถบภาคใต้ของประเทศไทยมี genome เป็น AA มีจำนวนโครโมโซม 
2n = 22 มีชื่ออ่ืนๆ เช่น กล้วยข้าวหรือกล้วยเล็บมือ (ชุมพรและสุราษฎร์ธานี) 
กล้วยทองดอกหมาก (พัทลุง) กล้วยหมาก (นครศรีธรรมราช) กล้วยเล็บมือนาง
มีลำต้นเทียมสูงไม่เกิน 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร  

- กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีชมพูอมแดงมีประดำหนา ด้านในสีชมพูอม
แดง ใบตั้งขึ้นมีร่องกว้างมีปีก เส้นใบสีชมพูอมแดง  

- ก้านช่อดอกมีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาวม้วนงอขึ้นปลายแหลม
ด้านบนสีแดงอมม่วง ด้านล่างสีแดงซีด ดอกตัวผู้หลุดล่วงไปหลังจากใบประดับ
ร่วง ดอกตัวผู้มีสีครีม ดอกตัวเมียสีชมพูอ่อน  

- กลีบรวมเดี่ยวใสไม่มีสี ปลายหยัก เครือชี้ออกทางด้านข้าง แต่ละเครือ
มี 7–8 หวีๆละ 10–16 ผล โค้งงอปลายเรียวยาว เปลือกหนา เมื่อสุกคงมีก้าน
เกสรตัวเมียติดอยู่ มีกลิ่นหอม (วิทยา บัวเจริญ และคณะ, 2544) 

 
ภาพที่ 1.3 ปลายผลกล้วยที่มีก้านเกสร  
              (persistent style) 

  ที่มา: IPGRIVINIBAP/CIRAD (1996) 
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กล้วยเล็บมือนางทั่วไปจะมีลำต้นเทียมขนาดเล็กและเตี้ย ใบค่อนข้าง
แคบและสั้น ก้านใบมักชูตรงขึ้นแต่เอียงเป็นมุมแหลม  สันของก้านใบส่วนล่าง
เป็นแถบสีแดง ผลมีขนาดประมาณนิ้วมือปลายเรียว ผลเรียงคล้ายนิ้วมือ เนื้อ
ผลสุกหอมหวาน  

 
ภาพที่ 1.4  กล้วยเล็บมือนาง 

 
สายพันธุ์ของกล้วยเล็บมือนาง 

การแบ่งสายพันธุ์ของกล้วยเล็บมือนางที่มีปลูกอยู่ทั่วไปในแถบภาคใต้
ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะของกาบ  
ลำต้น และขนาดของผล ดังนี้ 

1. กล้วยเล็บมือนางที่มีปลูกอยู่ทั่วไปในแถบภาคใต้ของประเทศไทย 
สายพันธุ์ที่ปลูกในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในด้านพันธุกรรม มนตรี  
อิสรไกรศีล และสุรกิติ  ศรีสกุล (2537) ได้ทำการศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วย
เล็บมือนางจากแหล่งต่างๆ สามารถจำแนกกล้วยเล็บมือนางออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ  

1) กลุ่มท่ีมีกาบลำต้นสีเขียว ผลไม่มีขน  
2) กลุ่มท่ีมีกาบลำต้นสีเขียว ผลมีขน 
3) กลุ่มท่ีกาบลำต้นสีม่วง ผลไม่มีขน  
4) กลุ่มท่ีกาบลำต้นสีม่วง ผลมีขน 
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ความแตกต่างของสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง 
กล้วยเล็บมือนาง มีผลขนาดต่างกัน รวมทั้งสีของผล เมื่อดิบมีสีเขียว

เข้มต่างกัน ตลอดจนการเรียงของหวีในเครือ ผลในหวี จำนวนหวีต่อเครือ และ
จำนวนผลต่อหวี  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธุกรรมของสายพันธุ์และการดแูล
รักษาและสภาพแวดล้อมขณะที ่ปลูกหรือขณะที ่กล ้วยตกเคร ือ กล้วย
เล็บมือนางต้องมีผลไม่น้อยกว่า 5 หวี จำนวนผลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า15 ผลต่อหวี 

เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกสายพันธุ์นอกจากจะเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตสูงแล้ว ยังต้องพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละสายพันธุ์ประกอบ 

 

การคัดเลือกสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง 
การจำหน่ายกล้วยเพื่อการบริโภคสด หรือเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป

กล้วยตากหรือกล้วยอบ ลักษณะสีของผลเมื่อสุกหรือลักษณะของเนื้อกล้วย
เมื่ออบแห้ง รสชาติของกล้วยสุกสำหรับรับประทานสด และรสชาติของกล้วย
ตากหรืออบแห้ง กล้วยรับประทานสดจะต้องมีลักษณะของผลสวย สีของผล 
น่ารับประทาน รสชาติจะหอมหวาน และนุ่มเหนียวน่ารับประทาน ในขณะที่
กล้วยตากหรือกล้วยอบจะต้องมีสีสวยน่ารับประทานเนื้อนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอม
และรสชาติดี นอกจากนี้กล้วยที่จะใช้รับประทานสดต้องระมัดระวังไม่ให้ผิว
กล้วยเกิดการกระทบกระแทกมากระหว่างการขนส่ง เพราะจะทำให้เปลือก
ของกล้วยไม่สวย  มีการเรียงตัวของผลในหวีที่เป็นระเบียบ  ซึ่งจะช่วยให้การ
บรรจุลงกล่องบรรจุเพื่อการขนส่งได้สะดวก  นอกจากนี้ควรเป็นพันธุ์ที ่ให้ผล
ผลิตสูง และจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตรงต่อการใช้ประโยชน์
อีกด้วย (วิทยา  บัวเจริญ และคณะ, 2544)  
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แหล่งขายกล้วยเล็บมือนางที่ใหญ่ที่สุดอยู่ถนนสายเอเชียทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณโค้ง“พ่อตาหินช้าง”อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

 
ภาพที่ 1.5 แหล่งขายกล้วยเล็บมือนางและผลิตภัณฑ์ บริเวณโค้งพ่อตาหินช้าง 

 

 
 

ภาพที่ 1.6 การวัดความยาวกล้วยผลสุก 
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ตารางที่ 1.1  ความยาวและน้ำหนักของกล้วยเล็บมือนางผลสุก  
ลักษณะ ความยาว

ทั้งเปลือก 
(ซม.) 

น้ำหนัก
รวมเปลือก 
(กรัม) 

ความยาว
ไม่มีเปลือก 
(ซม.) 

น้ำหนักไม่มี
เปลือก 
(กรัม) 

ต่อผล 8.10 - 13.00 51.00–75.00 07.60 – 
11.50 

30.00 – 40.00 

เฉลี่ย 10.28±0.76 43.38±8.36 09.41±1.26 34.83±3.82 

     

     

กล้วยหอม                                                                    
 

กล้วยหอม Musa (AAA Group) มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วย
หอมจันท์  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอมเขียว โดยกล้วยหอมเขียวหรือกล้วย
หอมคาเวนดิช  เป็นกล้วยหอมท่ีนิยมปลูกกันมาก  เนื่องจากเป็นทีนิยมบริโภค
ของผู้บริโภคทั่วไปในรูปแบบผลไม้สุก  ด้วยกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เช่น วิตามิน ใยอาหาร  ที่ช่วยในการขับถ่าย 
มีสารแทนนิน  ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ Escherichia coli เป็นต้น 
และเป็นผลไม้เมืองร้อน สามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น
หลายแห่ง สำหรับประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั่วไป ปัจจุบันมีการปลูกการ
ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อาทิ จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น  เป็นต้น  โดยเฉพาะ
กล้วยหอมทองเป็นที่ต้องการของคนญี่ปุ ่น ปัจจุบันเกษตรกรจึงนิยมปลูก  
กล้วยหอมทองมากขึ้น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 ภาพที่ 1.7 กล้วยหอม 

กล้วยหอมมีรากเป็นแบบ adventitious root  แตกออกจากหน่อ มี
ความยาวได้มากกว่า 5 เมตร ลึกลงดิน 5 - 7.5 เมตร  มีเหง้าอยู่ใต้ดิน และมีลำ
ต้นที่อยู่เหนือดินสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร   
กาบลำต้นด้านนอกมีประดำ ด้านในสีเขียวอ่อนและมีเส้นลายสีชมพู  เป็นใบเดี่ยว 
แบบขนาน ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง  และมีปีก เส้นกลางใบสีเขียว ใบอาจ
ยาวได้มากถึง 3 เมตร ปลีเมื่อแทงออกช่วงแรกจะตั้งตรง และค่อยๆโค้งงอลง
ด้านล่าง ด้านบนสีแดงอมม่วง มีไข่ ด้านในสีแดงซีด บรรจุน้ำข้างใน ปลายผลมี
จกุเห็นชัด เรียกว่า ปลายรูปขวด (bottled-necked) 

    ภาพที่ 1.8 แสดงรูปร่างของปลายผลกล้วย 
   ที่มา: IPGRIVINIBAP/CIRAD (1996) 
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กล้วยหอม มี 4 - 6 หวีต่อเครือ หวีละ  12 - 16 ผล กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร 
ยาว 21 - 25 เซนติเมตร เปลือกบาง เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง  ปลายจุก
จะมีสี เขียว เปลี่ ยนสีภายหลั ง  เนื้ อสีขาวขุ่น  รสหวานอุ่นฉ่ำ กล้วยหอม
ทองของไทยได้รับความนิยม  โดยเฉพาะผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น   

 
 

 
 

กล้วยหิน                                                                      

กล้วยหินหรือกล้วยซาบา (Saba banana) เป็นกล้วยลูกผสมกลุ่ม 
(ABB) ต้นกำเนิดที่ฟิลิปปินส์ มีผลขนาดกลางถึงใหญ่ ป้อมสั้น เป็นเหลี่ยม 
เปลือกหนา เนื้อละเอียด สีขาวครีม  ผลมีแกนกลาง รสหวาน ฟิลิปปินส์เรียก
กล้วยการ์ดาบา (cardaba banana)  

กล้วยหินมีลักษณะคล้ายกล้วยน้ำว ้าต้นใหญ่ โคนต้นวัดโดยรอบ
ประมาณ 70 เซนติเมตร สูง 3.5 – 5 เมตร  

ก้านใบค่อนข้างสั ้นร่อง ใบเปิด ใบกว้าง 40 – 50 เซนติเมตร ยาว     
1.5 เมตร ปลีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้น รูปร่างคล้ายดอกบัวตูม ด้านนอกของปลี
เป็นสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดง เมื่อกาบเปิด จะไม่ม้วนงอ กล้วยหินแต่ละต้นมี
ผล 1 เครือ โดยจะออกเครือเมื่อหน่ออายุประมาณ 8 เดือน และเก็บเกี่ยวได้
เมื่ออายุ 12 เดือนหรือหลังจากออกเครือประมาณ 4 เดือน  เครือละ 7–10 หวี 
หวีหนึ่งมี 15 – 20 ผล ผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนาค่อนข้างสมบูรณ์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 12 เซนติเมตร ผลดิบเปลือกสีเขียว  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_banana_cultivars&action=edit&redlink=1
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เนื้อแข็ง เมื่อสุกเปลือกสีเหลือง เนื้อสีขาวอมเหลืองถึงเหลือง แน่นแข็ง ไม่ยุ่ย ปลาย
จุกป้าน   เมื่อผลแก่จัดตัดมาเก็บไว้ได้นาน7 – 8 วัน การเรียง ตัวของผลเป็นระเบียบ 
มีช่องว่างเล็กน้อยอยู่ระหว่างหวีแต่ละหวี 

 

 
กล้วยไข่ 

กล้วยไข ่(Pisang Mas) เป็นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลกล้วย เป็นพืช
เขตร้อน สามารถปลูกได้ทุกภาคของไทย โดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชร เรียก
ได้ว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยทีเดียว โดยกล้วยไข่นี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากมาย เนื่องจากมีรสชาติดี อร่อย หอม 
ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สิงคโปรแ์ละฮ่องกง 

กล้วยไข่เป็นผลไม้และพืชสมุนไพรจำพวกต้น มีลำต้นสูงประมาณ 2.5 
เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15-20 เซนติเมตร   ใบรูปไข่ม้วนงอ
ขึ้น ปลายแหลม มีร่องกว้าง ก้านใบสีเขียวอมเหลือง โคนก้านมีปีกสีชมพู 
บริเวณช่อดอกมีขนอ่อน ส่วนผล 1 เครือ มีประมาณ 6-7 หวี ใน 1 หวีมีผล
ประมาณ 12-14 ผล  เป็นผลที่ค่อนข้างเล็ก เปลือกบาง  ผลสุกสีเหลือง เมื่อ
ผลงอมอาจมีจุดดำๆ ประปราย รสชาติหวานอร่อย 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%94/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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ภาพที ่1.9  กล้วยไข่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 21  
 

บทที่ 2 
ประโยชน์จากกล้วย 

 

กล้วยน้ำว้า ถือเป็นผลไม้มากคุณค่าที่เรารู้จักกันมาแต่โบราณ คนเฒ่า
คนแก่ที่มีอายุยืนส่วนใหญ่มักบอกตรงกันว่า “กล้วยน้ำว้า” คือยาอายุวัฒนะที่
ทำให้คนสมัยก่อนมีอายุยืนยาว จวบจนปัจจุบันกล้วยน้ำว้าก็ยังได้รับความนิยม 
ด้วยรสชาติที่หวานอร่อย รับประทานง่าย ราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย ทำให้
หลายๆ คนต้องมีกล้วยน้ำว้าสุกติดบ้านไว้ หิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาปอกเปลือกเข้า
ปากได้ทันท ีสรรพคุณ และประโยชน์ของกล้วยน้ำว้านั้นมีหลายอย่างดังนี้  

 

สรรพคุณกล้วยน้ำว้า                                                    
หลายคนโตมากับกล้วยน้ำว้าที่แม่นำมาบดให้เรากิน นั่นเพราะในกล้วยน้ำว้า
อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งสิ่งที่ทำให้
กล้วยน้ำว้ามีคุณค่าพิเศษกว่ากล้วยชนิดอ่ืน คือ มีโปรตีน กรดอะมิโน อาร์จินิน 
และฮีสติดิน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก เป็นเหตุผลว่าทำไมตอน
เด็กๆ ผู้ใหญ่ถึงให้เรากินกล้วยบด เพราะกล้วยอุดมไปด้วยสารอาหารและ
วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเรานั่นเอง 

กล้วยน้ำว้า 1 ผล ให้พลังงานถึง 100 แคลอรี และมีน้ำตาลธรรมชาติที่
สำคัญอยู่ถึง 3 ชนิด ได้แก่ กลูโคส ซูโครส และฟรุคโทส นอกจากนั้นยังอุดมไป
ด้วยแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต 
ที่ช่วยป้องกันโรคความดันได้ ที่สำคัญในบรรดากล้วยทั้งหมด  กล้วยน้ำว้าให้
แคลเซียมสูงที่สุดด้วย นอกจากนั้น ยังมีวิตามินบี1 บี2 ซี และไนอะซิน  ที่ช่วย
กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน มีกากใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่าย การรับประทาน
กล้วยให้ดีที่สุดควรรับประทานในตอนเช้า จะช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ทำงานได้ดี หากรับประทานกล้วยได้ทุกวัน วันละ 2 ผล ร่างกายจะแข็งแรง
ห่างไกลความเจ็บป่วย 
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ภาพที่ 2.1 ผลกล้วยน้ำว้า 

 

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า ใช้ในการรักษาโรค 
1. กล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหารได้ เพราะใน

กล้วยน้ำว้ามีสารแทนนินสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้ ทั้ง
ยังช่วยแก้ท้องผูกได้ด้วย สำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอักเสบ การ
รับประทานกล้วยบ่อยๆ จะช่วยรักษาแผลในลำไส้เรื้อรัง เพราะกล้วยมีสภาพ
เป็นกลาง    ทำ ให้ไม่ระคายเคืองในผนังลำไส้และกระเพาะอาหาร 

2. ช่วยระงับกลิ่นปาก เพียงเรารับประทานกล้วยน้ำว้าหลังตื่นนอน
ทันที แล้วค่อยแปรงฟัน  จะสามารถช่วยลดกลิ่นปากลงได้ 

3. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ รับประทานกล้วยน้ำว้าวันละ 5 - 6 ผล 
จะช่วยให้อาการระคายเคืองคอลดน้อยลง 

4 มีแคลเซียมสูง  และะจะดูดซึมเร็วมากขึ้นเมื่อถูกความร้อน ดังนั้น
การรับประทานกล้วยบวชชีและกล้วยปิ้งจะได้ประโยชน์มากขึ้น 

5 ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ 
6 ช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมอง เพราะมีสารที่ทำให้เกิดสมาธิและตื่นตัว

ตลอดเวลา 
7 มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชรา คนที่รับประทาน

กล้วยน้ำว้าเป็นประจำจึงยังดูอ่อนกว่าวัย 
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8 ช่วยในการลดความอ้วน ช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลด
อาการอยากกินของจุบจิบลงได้ 

9 ช่วยลดอาการนอนไม่หลับ ลดอาการหงุดหงิดยามเช้า และช่วยลด
อาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือน นอกจากนั้นยังช่วยรักษาโรค
ซึมเศร้า ความเครียดได้ด้วย เพราะกล้วยมีโปรตีน ทริปโตเฟน (Tryptophan) 
ซึ่งช่วยในการผลิตสารเซโรโทนิน (Serotonin) หรือ ฮอร์โมนแห่งความสุข  

10 ช่วยลดอาการเมาค้างได้ ช่วยชดเชยน้ำตาลที่ร่างกายขาดไป
ในขณะดื่มแอลกอฮอล์ 

11 เป็นตัวช่วยสำหรับผู ้ที ่ต ้องการเลิกสูบบุหรี่  เพราะในกล้วยมี
วิตามินเอ บี6 บี12 ซี โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว    
ได้เร็วจากการเลิกนิโคติน 

12 มีสรรพคุณ ช่วยรักษาอาการท้องผูก เพราะมีเส้นใยและกาก
อาหาร ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 

13 ช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร  หรือในขณะขับถ่ายแล้วมี
เลือดออกมา ช่วยลดอาการเสียดท้อง ลดกรดในกระเพาะ เมื่อรับประทาน
กล้วยจะทำให้รู้สึกดีข้ึน 

14 ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง เพราะในกล้วยมีธาตุเหล็กสูง จึงช่วยใน
การผลิตฮีโมโกลบินในเลือด เพ่ือรักษาภาวะโลหิตจางหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะขาด
กำลัง 

15 ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือเส้นเลือดฝอยแตกได้ ช่วยลด
โอกาสเสี่ยงของการเกิดเส้นโลหิตแตก 

การรับประทานกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ย่อยง่ายกับน้ำเปล่าในตอนเช้าจะ
ช่วยให้กระเพาะอาหาร ลำไส้ และอวัยวะที่เก่ียวกับระบบย่อยอาหารทำงานได้
ดียิ่งขึ้น เพราะหลังจากที่เรารับประทานกล้วยไปแค่เพียง 15-20 นาที กล้วย
จะเคลื่อนไปที่ลำไส้และถูกดูดซึมไปใช้งาน ขณะที่อาหารประเภทอ่ืนจะใช้เวลา
ในการย่อยนานกว่านั้น ส่วนน้ำจะช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดในร่างกาย
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และของเหลวต่างๆ ทำงานได้ดี ทำให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนัก และได้ผล
พลอยได้คือสุขภาพการขับถ่ายจะดีขึ้นมาก 

 
ภาพที่ 2.2 ผลกล้วยระยะต่างๆ 

ที่มา: https://healty40.blogspot.com 
 

16. ผลกล้วยดิบมีรสฝาดใช้แก้ท้องเสีย โรคกระเพาะอาหารเพราะมีฤทธิ์
ต้านการเกิดแผลในกระเพาะ โดยออกฤทธิ์สมานแผล และเพิ่มความแข็งแรงของ
เนื้อเยื่อเมือกในกระเพาะและเร่งการแบ่งตัวของเซลล์เยื่อเมือกด้วยสารสำคัญ 
คือ ซิโตอินโดไซด์ ผลสุกมีรสหวานใช้เป็นยาระบาย 

17. การใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร ใช้ผลกล้วยดิบหรืออาจใช้ผลกล้วย
ดิบที่ฝานบางๆ แล้วตากแดดให้แห้งแล้วบดละเอียดเป็นผง เวลากินใช้ชงน้ำร้อน
ดื่มรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ เพราะมีสรรพคุณฝาด สมานแผล กระตุ้น
กระเพาะให้หลั่งสารมิวซินออกมา 

18. การใช้รักษาอาการท้องเสีย ใช้กล้วยดิบๆ มาหั่นบางๆ ตากแดดให้
แห้งและบดให้ละเอียดเป็นแป้ง ใช้ผงกล้วยนี้ในปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ชงในน้ำ
ร้อนปริมาณเท่ากัน เอามาดื่ม หรือใช้ผงกล้วยนี้ในปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ใส่ใน
ถ้วยน้ำชา และเอาน้ำผึ้งผสม 1 ช้อนโต๊ะ แล้วดื่มแก้ท้องเสีย พบว่ากล้วยมีฤทธิ์

https://healty40.blogspot.com/
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ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ที่เป็นสาเหตุอาการท้องเสีย 
และมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมาน ใช้แก้อาการท้องเสียได้ 
การใช้รักษาท้องผูก 

19. กินกล้วยน้ำว้าสุกงอม วันละ 2-4 ผล ช่วยแก้อาการท้องผูก 
เพราะมีเยื่อเพกตินช่วยหล่อลื่นอุจจาระและเพ่ิมกากอาหาร 

 

ตารางที่ 2.1 คุณค่าทางโภชนาการกล้วยน้ำว้า 
องค์ประกอบทางเคมี กล้วยน้ำว้า 
น้ำ (กรัม) 75.7 
พลังงาน (แคลอรี) 85.0 
โปรตีน (กรัม) 1.10 
ไขมัน (กรัม) 0.20 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 22.2 
เถ้า (กรัม) 0.80 
แคลเซียม (กรัม) 08.0 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.70 
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 370 
แมกนีเซียม (มิลิกรัม) 33.0 
วิตามินเอ (IU) 190 
วิตามินซี  (มิลลิกรัม 10.0 
ไทอามีน (มิลลิกรัม) 0.05 
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม) 0.06 
ไนอาซีน (มิลลิกรัม) 0.70 

ที่มา : Salunke & Diesat (1984) 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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กล้วยเล็บมือนาง 
กล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงจากการบอก

เล่าของผู้บริโภคว่า กล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรมีรสชาติหอม หวาน 
อร่อยกว่ากล้วยเล็บมือนางที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ อันเนื่องมาจากพันธุ์
กล้วย สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ จากการที่จังหวัดชุมพรมีเกษตรกรจำนวน
มากนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนาง เนื่องจากดูแลรักษาง่าย ระยะเวลาให้ผลผลิต
เร็ว จึงทำให้เกิดการล้นตลาด ทำให้กลุ่มสตรีหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำ
กล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น กล้วย
เล็บมือนางอบ กล้วยเล็บมือนางอบ ดังภาพที่ 2.1   กล้วยเล็บมือนางอบ
เคลือบช็อกโกแลต ดังภาพที่ 2.2    และปัจจุบันมีการทำกล้วยเล็บมือนางอบ
ที่ไม่แห้งเกินไป (ความชื้นร้อยละ 35 – 40) ดังภาพที่ 2.3    ทานง่ายไม่ติดฟัน 
เป็นต้นซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
จนได้รับการคัดสรรตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ได้รับระดับ 5 ดาวมากที่สุดของจังหวัด นอกจากนี้มีกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป
กล้วยเล็บมือนางมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ ้น ซึ ่งกล้วยเล็บมือนางมีคุณค่าทางโภชนาการ ผู ้บริโภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมบริโภค (http://www.ku.ac.th, 2557) 
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ภาพที่ 2.3 กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 

 
ภาพที่ 2.4 กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบชอกโกเลต 
 

 
ภาพที่ 2.5 กล้วยเล็บมือนางอบ (ไม่แห้ง) 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารในการศึกษาแปรรูป
กล้วยเล็บมือนางเพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆที่สามารถนำไปผลิต
จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหากล้วยเล็บมือนาง
ที ่มีราคาตกต่ำในฤดูกาลที ่มีผลผลิตมากและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ ่มของ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง ซึ ่งผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางที ่ เป็น
ผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
(2553)  เช่น  
1) เครื่องดื่มน้ำกล้วยเล็บมือนางพร้อมดื่ม น้ำกล้วยเล็บมือนางผสมน้ำ
สับปะรด น้ำกล้วยเล็บมือนางหวานเข้มข้น เครื่องดื่มน้ำกล้วยกึ่งสำเร็จรูป 
2) แป้งกล้วยเล็บมือนาง  
3) กล้วยอบเนย กล้วยเล็บมือนางอบเนย  
4) กล้วยอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (กล้วยตาก) 
5) ผลไม้แผ่นบาง–แผ่นหนา (fruit bar) ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางแผ่นบาง และ
แผ่นหนา  
6) ข้าวเกรียบกล้วยเล็บมือนาง  
    เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 29  
 
                    

คุณค่าอาหารของกล้วยเล็บมือนาง 
กล้วยสุกมักจะมีรสหวานเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ระยะเวลาในการย่อย

กล้วยสุกหลังจากรับประทานแล้วสั้นกว่าการย่อยส้ม นม กะหล่ำปลี หรือ
แอปเปิล ดังนั้นกล้วยสุกจึงเหมาะที่จะเป็นอาหารของทารกหรือผู้ที ่ประสบ
ปัญหาเกี ่ยวกับลำไส ้ กล ้วยส ่วนใหญ่ร ับประทานได้ท ั ้งผลดิบและสุก
(Simmonds, 1966) กล้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงพอๆกับมันฝรั่ง แต่มีไขมัน 
คอเลสเทอรอล และเกลือแร่ต่ำ  

กล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยชนิดต่างๆจึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารของ
คนที่ลดความอ้วน กล้วยมีเกลือโซเดียมเพียงเล็กน้อย และมีโพแทสเซียม 
(Potassium) ประมาณ 400 มิลลิกรัม การที่มีโพแทสเซียมสูงจะช่วยลดความ
ดันเลือด (blood pressure) กล้วยจึงเป็นอาหารที่แนะนำสำหรับคนชรา ผู้
เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินอาหารและเด็กที่ท้องเสียบ่อยๆ กล้วยสามารถลดแก๊ส
ในกระเพาะซึ่งเกิดจากความเครียด และมีวิตามิน A, B6 และ C (เบญจมาศ  
ศิลาย้อย, 2545) โดยคุณค่าอาหารของกล้วยเล็บมือนาง ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  องค์ประกอบโภชนาการของกล้วยเล็บมือนางผลสุก 100 กรัม 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
ความชื้น (กรัม) 68.6 
ไขมัน (กรัม) 0.3 
โปรตีน (N × 6.25) 1.6 
คาร์โบไฮเดรต(กรัม) 28.5 
เถ้า(กรัม) 0.9 
เยื่อใย(กรัม) 0.1 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 5.2 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 27.8 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.50 
ไทอามีน (มิลลิกรัม) 0.06 
ไรโบฟลาวิน(มิลลิกรัม) 0.08 
วิตามินอี (IU) 0.09 
B-Carotene (มิลลิกรัม) 158 
วิตามินเอ (IU) 264 

ที่มา : เบญจมาศ  ศิลาย้อย, 2545 
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กล้วยหอม                                                                   
ประโยชน์ของกล้วยหอมต่อสุขภาพ ดังนี้ 
1. ช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกาย กล้วยเป็นผลไม้ท่ีมีน้ำตาลอยู่ 3 ชนิด 

คือ น้ำตาลซูโครส ฟรักโตส และกลูโคส ซึ่งน้ำตาลเหล่านี้เป็นสารอาหารที่
ร่างกายพร้อมนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที  ดังนั้นนักวิ่งระยะทางไกล ๆ หรือ
ออกกำลังกายหนัก ๆ เป็นประจำ ควรกินกล้วยหอมหลังออกกำลังกาย 

2. ช่วยคลายเครียดและหลับง่าย  กล้วยหอมมีกรดอะมิโนประเภท   
ทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเซโรโทนิน ฮอร์โมนที่ช่วยให้
ร่างกายรู ้สึกผ่อนคลาย หรือเรียกง่าย ๆ ว่าฮอร์โมนแห่งความสุข คนที่มี
ความเครียดหรือรู้สึกกังวลใจ ลองหยิบกล้วยหอมมากินสักลูกก็อาจจะช่วยให้
เครียดน้อยลงได้บ้างไม่มากก็น้อย 

3. ช่วยย่อยอาหาร กากใยอาหารในกล้วยหอมจะช่วยให้การทำงานของ
ระบบย่อยอาหารคล่องตัวมากขึ้น ยิ่งถ้ากินกล้วยหอมได้บ่อย ๆ พร้อมกับ
รับประทานผักผลไม้ชนิดอื่น ๆ ด้วย ก็จะช่วยปรับระบบย่อยอาหารให้ทำงาน
ได้เป็นปกติดี  

4. แก้ท้องผูกไฟเบอร์ที่มีอยู่ในกล้วยหอมเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ 
จึงมีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ไหลลื่นขึ้น ซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายของเรา
มากเลยทีเดียว ดังนั้นใครมีอาการท้องผูกบ่อย ๆ ให้ได้ วันละ 1 ลูก  

5. ลดความอ้วน กล้วยหอม 1 ลูก ให้พลังงานประมาณ 132 กิโลแคลอรี 
แต่กล้วยหอมช่วยลดน้ำหนักเพราะกล้วยมีวิตามิน B1 และ B2 ช่วยเร่งการ 
เผาผลาญน้ำตาลและไขมัน  

6. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ กล้วยเป็นผลไม้สีขาว ที่มีสารพฤกษาเคมีที่
สำคัญคือ อัลลิซิน (Allicin) และเซเลเนียม (Selenium) ซึ่งเป็นสารพฤกษา
เคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจ 
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7. ป้องกันตะคริวได้ สำหรับผู้ที่เป็นตะคริวบ่อย ๆ นั้นคือร่างกายกำลัง
ส่งสัญญาณว่าต้องการสารอาหารประเภทแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ซึ่ง
กล้วยหอมก็เป็นผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูง หากจะกินกล้วย
หอมเพ่ิมสารอาหารให้ร่างกายได้รับการเติมเต็มจนไม่เป็นตะคริวอีก  

ประโยชน์ของกล้วยหอมใช้ในการรักษาโรค 
 1. เป็นยาทำให้ปอดชุ่ม รักษาโรคร้อน แก้กระหายน้ำ แพทย์แผนจีน 
กล้วยหอมมีรสเย็น และเข้าเส้นลมปราณปอด จึงมีการนำกล้วยหอมมารักษา
โรคร้อน กระหายน้ำ แก้เมาค้าง แก้ไอเรื้อรังจากอาการคอแห้ง โดยกินกล้วย
หอมสุกหรือสมูทตี ้

2. รักษาความดันโลหิตสูง  ตำรับยาสมุนไพรใช้เปลือกกล้วยหอมสด 
30-60 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม เป็นยาหม้อช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ หรือหากต้ม
ปลีกล้วยกินเป็นประจำ จะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้ 

3. รักษาโรคริดสีดวงทวาร อาการท้องผูก หรือเป็นริดสีดวงทวาร เพียง
กินกล้วยหอมสุก 1-2 ลูก ทุกเช้าขณะท้องว่างเป็นประจำ 

4. รกัษาอาการมือ-เท้าแตก เปลือกกล้วยหอมมีสรรพคุณช่วยรักษา
อาการมือ-เท้าแตก โดยนำกล้วยหอมท่ีสุกเต็มที่มาเจาะรูเล็ก ๆ ที่ปลายข้าง
หนึ่ง แล้วบีบเอากล้วยออกมาทาท่ีเท้าแตก ทิ้งไว้แล้วค่อยล้างออก แต่ต้องทำ
บ่อย ๆ ผิวที่เคยแห้งแตกจะชุ่มชื้น 
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ตารางที่ 2.3  องค์ประกอบทางโภชนาการของกล้วยหอมผลสุก 100 กรัม 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
 พลังงาน (กิโลแคลอรี) 132 
น้ำ (กรัม) 66.3 
โปรตีน (กรัม)  0.90 
 ไขมัน (กรัม) 0.20 
 คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 31.7 
 ไฟเบอร์ (กรัม) 1.90 
 ซัลเฟต (กรัม) 0.90 
 แคลเซียม (มิลลิกรัม) 26.0 
 ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 46.0 
 เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.80 
 เบต้า-แคโรทีน (ไมโครกรัม) 99.0 
 วิตามินเอ (ไมโครกรัม) 17.0 
 วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.04 
 วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.07 
 ไนอะซีน (มิลลิกรัม) 0.10 
 วิตามินซ ี(มิลลิกรัม) 27.0 

ที่มา : Stover and Simmonds (1987) 
 

 

 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 34  
 

ตารางที่ 2.4 วิตามินในผลกล้วยหอมสุก เป็นเปอร์เซ็นต่อน้ำหนัก 100 กรัม  
วิตามิน     หอม หอมเขียว 

 
กล้าย 

วิตามิน เอ 3.80 5.10 61.6 
วิตามินซี  13.3 20.0 26.7 
วิตามินบี 25.0 - - 
ไทอะมีน (thiamine) 3.30 2.60 2.90 
ไรโบฟลาวิน (riboflavin) 3.80 5.30 5.90 
ไนอาซีน (niain) 4.30 4.80 4.90 

ที่มา : Stover and Simmonds (1987) 
 

กล้วยหิน                                                                    
กล้วยหิน  ใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนนับตั้งแต่รากใช้ประกอบยา   

แผนโบราณ  ลำต้นใช้ประกอบอาหารรับประทานได้ ใบใช้ห่อขนม ส่วนปลีใช้
เป็นผักจิ้มน้ำพริก ผลกล้วยเมื่อแก่จัดและตัดมาแล้วเก็บไว้ได้นานกว่ากล้วย
อื่นๆ เก็บไว้ได้นานประมาณ 7 วัน  ก่อนจะงอม  ผลกล้วยหินใช้ประกอบ
อาหารได้หลายชนิด  เช่น ผลอ่อนใช้สำหรับแกง ผลแก่ใช้เชื่อม ทอด  ปิ้ง ต้ม 
ตาก และฉาบ  

กล้วยหินต้ม  เป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดยะลา ลักษณะเด่นคือ เมื่อ
ต้มสุกเนื้อกล้วยจะเหลืองสวย และเนื้อกล้วยจะเหนียว จึงเป้นที่นิยมของนัก
บริโภคกล้วยต้ม 

กล้วยหินนอกจากใช้เป้อาหารคนแล้ว  ยังเป็นกล้วยที่นิยมนำไปเป็น
อาหารเลี้ยงนก โดยเฉพาะนกกรงหัวจุก 
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ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบทางโภชนาการของกล้วยหินสุกต่อ 100 กรัม 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
 พลังงาน (กิโลแคลอรี) 112 
โปรตีน (กรัม) 1.20 
 ไขมัน (กรัม) 0.20 
 คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 26.3 
 แคลเซียม (มิลลิกรัม) 7.00 
 ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 48.o 
 เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.8 
 วิตามินเอ (ไมโครกรัม) 116 
 วิตามินบี 1(มิลลิกรัม) 0.08 
 วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.11 
 วิตามินบี 3 (มิลลิกรัม) 0.80 
 วิตามินซ ี(มิลลิกรัม) 1.00 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข 
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กล้วยไข่                                                               
ประโยชน์และสรรพคุณของกล้วยไข่ 

ยาง – ช่วยในการสมานแผล ห้ามเลือด ให้รสฝาด 
ผลดิบ – ใช้ชงน้ำร้อนหรือบดเป็นผงรับประทาน ช่วยรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร และท้องเสียเรื้อรัง ให้รสฝาด 
ผลสุก – ช่วยบำรุงกำลัง เป็นยาระบาย และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ให้
รสหวาน 
หัวปลี – ชว่ยลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้โรคกระเพาะอาหารและลำไส้ และ
โรคโลหิตจาง ให้รสฝาด 
ใบ – ใช้ต้มอาบแก้ผดผื่นคัน หรือนำไปปิ้งไฟปิดทับบาดแผลไฟไหม้ ให้รสจืด 
ราก – นำไปต้มดื่มแก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยสมานภายใน   แก้บิด ผื่นคัน 
ท้องเสีย ให้รสฝาดเย็น 
หยวก – นำไปเผาไฟรับประทานช่วยในการขับถ่ายพยาธิ ให้รสฝาดเย็น 
เหง้า – ช่วยรักษาแผลภายในบริเวณทวารหนัก หรือปรุงเป็นยาแก้ริดสีดวง
ทวารแบบมีเลือดออก ให้รสฝาดเย็น 

 

 
ภาพที่ 2.6 กล้วยไข่ 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87/
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นอกจากการรับประทานผลสดแล้ว ยังสามารถนำกล้วยไข่ไปแปรรูป
ในเทศกาลสารทไทย หรือรับประทานเป็นเครื่องเคียงข้าวเม่าคลุก และยัง
สามารถนำไปใช้ทำขนมต่างๆ ได้ เช่น กล้วยบวชชี หรือกล้วยเชื่อม เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่ากล้วยไข่นั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆ เรียกได้ว่าแทบทุกส่วนของต้น
กล้วยเลยทีเดียว 
 

ตารางที่ 2.6  องค์ประกอบทางโภชนาการของกล้วยไข่ผลสุกต่อ 100 กรัม 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
 พลังงาน (กิโลแคลอรี) 140 
โปรตีน (กรัม) 1.25 
 ไขมัน (กรัม) 0.20 
 คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 32.9 
 แคลเซียม (มิลลิกรัม) 5.00 
 ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 23.0 
 เหล็ก (มิลลิกรัม)  1.00 
 วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.03 
 วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.05 
 วิตามินบี 3 (มิลลิกรัม) 1.40 
 วิตามินซ ี(มิลลิกรัม) 2.00 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข 
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บทที่ 3 
แป้งกล้วย 

 

กล้วย เป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมานาน กล้วยมีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   จากการศึกษาพบว่า กล้วยมีวิวัฒนาการถึง ๕๐ 
ล้านปีมาแล้ว เชื่อกันว่า กล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน 
และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ 
ในระยะเวลาต่อมากล้วยมีการปลูกกันมากในเอเชียใต้ ประเทศอินเดียเป็น
ประเทศที่มีการปลูกกล้วยมากที่สุดในโลก มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยกัน
มากขึ้น ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง ดังนั้นเพ่ือ
ไม่ให้ไร้ประโยชน์ จึงควรนำมาแปรรูป เพ่ือให้เก็บได้นานขึ้น อีกท้ังเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ผลผลิตด้วย โดยมีทำแป้งกล้วย 

 

แป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนํากล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง  
แป้งกล้วยที่ดีต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก ซึ่งสามารถนําไป
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และ
ผลิตภัณฑ์ขนมไทย นอกจากนี้แป้งกล้วยยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เหมาะ
สำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารจากแป้งสาลี หรือผู้ที ่มี
อาการแพ้โปรตีนในแป้งสาลี แป้งกล้วยได้จากกล้วยดิบซึ ่งมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ประกอบด้วย   โปรตีน ไขมัน  เส้นใย วิตามิน เกลือ และแร่ต่าง ๆ 
โดยแป้งกล้วยจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ   เมื่อพิจารณาพลังงานต่อแป้ง 100 
กรัม แป้งให้พลังงานต่ำสุด เมื่อเทียบกับแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และ
แป้งสาลี เท่ากับ 98, 160, 381 และ 1,418 กิโลแคลอรี ตามลำดับ 

นอกจากนี้แป้งกล้วยน้ำว้ายังมีสารอ่ืนๆ เช่น เอนไซม์     เพกติน และ
แทนนิน เป็นต้น นอกจากนี้มีความสามารถรวมตัวกับน้ำได้ดี และเมื่อสัมผัส
ความร้อนจะพองตัวใส เมื่อสัมผัสความเย็นจะมีลักษณะคล้ายวุ้น เนื่องจาก
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เป็นแป้งที่มีอะไมโลสสูง จึงทําให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนํามาทดแทน
แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น คุกกี้ เค้ก ขนมปัง เป็นต้น จุฑา พีรพัชรา 
(2550) ผลิตภัณฑ์ขนมอบบางชนิดสามารถทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 10-50 ตาม
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  คุณภาพของแป้งกล้วยน้ำว้า ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น กรรมวิธีการผลิต ความสะอาด และระยะสุกของกล้วย แป้งกล้วย
นิยมทำจากกล้วยดิบ เนื่องจากปริมาณแป้งและแทนนินสูง ปริมาณน้ำตาล
น้อย  กล้วยเมื่อสุกทําให้คุณค่าทางอาหารเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  

แป้งกล้วย ผลิตโดยการมีขั้นตอนการทำแป้งกล้วยดังภาพที่ 3.1- 3.3 
ขั้นตอนการผลิตแป้งกล้วยชนิดต่างๆ 
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ภาพที่ 3.1 กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยน้ำว้า 

กล้วยน้ำว้าดิบ เลาะหวีพักค้างคืน 

ตัดแยกเป็นลูกๆ 

ล้างทำความสะอาด 

กรีดเปลือก 

ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 – 100  เมช. 

แป้งกล้วยน้ำว้า 

แช่ในสารละลายกรดซติริก 0.1% เวลา 30 นาที 

สไลด/์สะเด็ดนำ้ 

ปอกเปลือก 

อบที่อุณหภูมิ  60ºc /ตากจนแห้ง   

 
บดให้ละเอียด 
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ภาพที่ 3.2 กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยหิน, กล้วยไข่ และกล้วยหอม 
 

กรีดเปลือกและเอาเปลือกออก 

ตัดแต่งเป็นผล 

แช่กรดซิตริก 0.1% / เกลือแกง 0.2% 

ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80– 100  มช. 

แป้งกล้วยกล้วยหิน, กล้วยไข่, กล้วยหอม 
 

ล้างผ่านกรดซิตริก 0.1% / เกลือแกง 0.2% 

นาท ี
อบที่อุณหภูมิ  60ºc /ตากจนแห้ง   

 

สไลด์เป็นชิ้นบางๆ 

บดให้ละเอียด 

 

 

กล้วยหิน, กล้วยไข,่ กล้วยหอมดิบ 
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ภาพที่ 3.3 กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยเล็บมือนาง 

กรีดเปลือกและเอาเปือกออก 

ตัดแต่งเป็นผล และลวก น้ำเดือด 1 นาที 

 

แช่กรดซิตริก / เกลือ 

ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 – 100 เมช. 

แป้งกล้วยเล็บมือนาง 

อบ ท่ีอุณหภูมิ 50 - 60 ºc /ตากจนแห้ง   

 
บดเป็นผง 

 

กล้วยเล็บมือนาง 

สไลค/์หั่นเป็นชิ้นบางๆและผ่านน้ำน้ำกรดซิตริก/เกลือ 
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ข้อสังเกตจากการผลิตแป้งกล้วย                     
1.กล้วยน้ำว้า หากผลกล้วยสดมาก จะมียางกล้วยมากและทำให้แป้งมีสีคล้ำ 
และปอกยากต้องลวกก่อนการกรีดและปอกเปลือก แต่หากตัดเครือมาและตัด
แต่งแยกเป็นเครือและทิ้งไว้ 1คืน ทำให้ยางกล้วยลดลง ปอกง่ายและไม่ต้อง
ลวก 
2. กล้วยกล้วยหิน  กล้วยไข่ และกล้วยหอม เปลือกจะร่อนกว่ากลัวยน้ำว้า ทำให้
กรีดและปอกได้ง่าย 
3. กล้วยเล็บมือนาง ด้วยเป็นกล้วยที่เปลือกบางจึงต้องลวกก่อนจะทำให้ปอก
ง่ายขึ้น  แต่ลวกแล้วต้องผ่านน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิให้ลดลงเร็วที่สุด  
4. การควบคุมสีแป้ง ทำได้โดยเตรียมน้ำเกลือแกง กรดซิตริก หรือ KMS แต่ใน
ครั้งนี้เลือกใช้แช่ในกรดซิตริกร้อยละ 0.1 ตั้งแตห่ลังการกรีด จนปอกเปลือก  
5.แผ่นกล้วยที่สไลด์แล้ว ไม่ต้องแช่ในกรดซิตริกร้อยละ 0.1 แต่อาจจะจุ่มผ่าน  
แต่ต้องสไสด์แล้วเกลี่ยในถาดเข้าอบให้เร้วที่สุด 

สีของแป้งท่ีได้จะไม่ขาวเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสี สีของแป้ง
กล้วยยังขึ้นกับปัจจัยต่างๆ พอสรุปได้คือ 

1. ชนิดของกล้วยและสายพันธ์กล้วย 
2. ระยะแก่-สุกของกล้วย หากเป็นผลกล้วยระยะความแก่ยิ่งสูงเนื้อ

กล้วยสีจะใกล้เคียงกล้วยห่ามมากขึ้น 
3. การเตรียมแผ่นกล้วยเพื่อทำให้แห้ง  จะต้องมีกรรมวิธีการลดหรือ

ควบคุมความเสี ่ยงจากกระบวนการเกิดสีน้ำตาล เช่นการแช่หรือล้างใน
น้ำเกลือ  กรดซิตริก หรือสาร KMS เป็นต้น  

4. อุปกรณ์ในการตาก นั้นคือถาด หรือตะแกรงต้องสะอาด  
จากการเตรียมแป้งกล้วยจากกล้วยดิบชนิดต่างๆ มีการควบคุมกล้วย

ดิบโดยการวัดสีเปลือกกล้วยดิบ ด้วย Munsell color charts for plant 
tissues เป็นตัวบงชี้ ความแก่ออนของผลกล้วย กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง 
กล้วยหอม และกล้วยน้ำว้า  
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ตารางที่ 3.1 สีผิวเปลือกกล้วยดิบด้วย Munsell color charts for plant 
tissues 

กล้วย ค่าของสีเปลือก 
กล้วยไข่ 7.5Gy7/8 - 7.5Gy 7/10 
กล้วยเล็บมือนาง 7.5Gy5/8 - 7.5Gy 8/8 
กล้วยหอม 7.5Gy6/8 - 7.5Gy 7/10 
กล้วยน้ำว้า 7.5Gy7/8 - 7.5Gy 8/8 

 
ส่วนแป้งกล้วยที ่ได้ทำการวัดสีแป้งกล้วยด้วยเครื ่องวัดสี ระบบ 

Hunter LAB 
 

ตารางที่ 3.2 คุณภาพสีของแป้งกล้วย 
แป้งกล้วย l* a* B* 
กล้วยน้ำว้า 83.16 0.02 10.70 
กล้วยไข่        78.94 0.21 18.39 
กล้วยหอม 78.61 0.44 11.25 
กล้วยเล็บมือนาง 80.36 0.41 10.34 

 
 

คุณค่าทางโภชนาการแป้งกล้วย                                     
 ผลคุณค่าทางโภชนาการได้มีการเปรียบเทียบคุณค่าอาหารในแป้งกล้วย
ทั้ง 4 ชนิด รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ ระหว่างกล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง 
กล้วยหอมและกล้วยน้ำว้า 
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ตารางที่ 3.3 คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร ของแป้ง
กล้วย (%) 
แป้งกล้วย  โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร 
กล้วยไข่ 4.63 0.72 2.21 0.08 
กล้วยเล็บมือนาง 5.05 0.56 2.38 0.57 
กล้วยหอม 5.11 0.45 2.51 0.35 
กล้วยน้ำว้า 2.62 0.60 2.04 0.46 

 

ตารางที่ 3.4 การวัดค่า ความชื้น  aw : Water activity ของแป้งกล้วย 
แป้งกล้วย  ความชื้น (%)    aw     
กล้วยไข่    6.49 ± 0.34  0.28 ±0.01 
กล้วยเล็บมือนาง  6.46 ± 0.22  0.35 ±0.01 
กล้วยหอม   6.55 ± 0.28  0.30±0.01 
กล้วยน้ำว้า   6.66 ± 0.21  0.27±0.01 
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                               สรุปขั้นตอนการทำแป้งกล้วย 
 
 
 
 
         กล้วยท้ังหว ี        ตัดแต่งเป็นลูกๆ 

                       กรีด                                 ปลอกเปลือก      
                

 

                                       

 

 

                                                    

                 

 

สไลด ์ อบแหง้/ตาก 

บดละเอียด 

  รอ่นผ่านตะแกรงขนาด 80-100 เมช    แป้งกลว้ย 

บดหยาบ 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 48  
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บทที่ 4 

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกล้วย 
 

 การจัดการความรู้ แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย  
เป็นผลจากการวิจัยตั้งแต่การจัดเตรียมแป้งกล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่นกล้วยกวนสำหรับทำไส้ขนมปังกรอบ ซาลาเปาทอด และจากงานอื่นๆเช่น 
แป้งกล้วยไข่ แป้งกล้วยหอม และแป้งกล้วยเล็บมือนาง พบวิธีการเตรียมแป้ง
กล้วยที่ง่ายขึ้น เช่นพักกล้วยไว้ก่อนทำให้ไม่ต้องลวก เป็นต้น  นอกจากนี้ทำให้
มีแนวทางการใช้แป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆมากชนิดขึ้น และนำสู่การ
ถ่ายทอดให้กับชุมชน ดังผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

ซาลาเปาทอด                                                                 
การพัฒนาส่วนผสมแป้งซาลาเปาทอด เพื่อให้ได้ระดับการใช้แป้ง

กล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมซาลาเปาทอด ด้วยการผสมแบบสองขั้นตอน
แบะได้ซาลาเปาที่มีหน้าแตกสวยงาม โดยต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ 

วัสดุ 
1.แปง้สาลีตรากิเลนเหลือง (มีโปรตีนต่ำ (8.2 - 8.7%)  
2.แป้งสาลีตราพัดโบก (แป้งเค้ก) (มีปริมาณโปรตีนต่ำ (8.0-8.3%)  
3.  น้ำตาลทรายขาว  
4.  พริกไทยดำป่น  
5.  เกลือป่น เสริมไอโอดีน  
6. เห็ดหอมสด และหอมใหญ่ 
7. ผงฟ ูและแอมโมเนีย 
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อุปกรณ์ 
1.หม้อสเตนเลส 
2.ที่ตัดโด 
3.เครื่องชั่งขนาด 1 กิโลกรัม 
4.เขียงพลาสติก 
5.หม้อนึ่ง 
6.ตะแกรง 
7.เตาทอดไฟฟ้า ขนาด 3 ลิตร 
8.กะละมังสเตนเลส 
 

ตารางที่ 4.1 ส่วนซาลาเปาทอด  
ลำดับ ส่วนผสม หน่วย ปริมาณ 

ส่วนแป้งเชื้อ 
1 แป้งสาลีตรากิเลนเหลือง 1200 กรัม 
2 ยีสต์ 60 กรัม 
3 น้ำ 700 กรัม 

ส่วนผสมโด 
1 แป้งเค้ก 124 กรัม 
2 แป้งกล้วย 332 กรัม 
3 ผงฟู 40 กรัม 
4 แอมโมเนีย 10 กรัม 
5 น้ำตาลทราย 400 กรัม 
6 ไข่ขาว 140 กรัม 
7 เนยขาว 160 กรัม 
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ตารางที่ 4.2 ส่วนผสมไส้ซาลาเปา 
ส่วนผสม ปริมาณ หน่วย 

ไก่บด 500 กรัม 
หัวหอมใหญ่สับหยาบ 130 กรัม 
เห็ดหอมสด 440 กรัม 
พริกไทย 2 ชต. 
ซอลหอยนางรม 2 ชต. 
น้ำตาลทราย 2 ชต. 
เกลือ 1 ชช. 

 วิธีการเตรียม 

1. นำส่วนผสมหัวเชื้อคลุกเคล้าพอเข้ากัน พักไว้ ไม่ต่ำกว่า 9- 13 ชั่วโมง  
2. เมื่อหัวเชื้อได้ที่แล้ว  จึงผสมส่วนผสมโดนวดพอเข้ากันยกเว้น เนยขาว  แล้ว
จึงนำหัวเชื้อได้ที่แล้วมาผสมนวดพอเข้ากัน  
3. เติมเนยขาวและนวดต่อจนส่วนผสม เนียนไม่ติดมือ 
4. จึงตัดก้อนละ  25  กรัม แผ่แป้งออกแผ่นกลมๆ ตักไส้ใส่ตรงกลาง และไส่ใส้
ก้อนละ 15 กรัม จับจีบให้มิดวางบนกระดาษรองเรียงในลังถึง   
5. ยกข้ึนนึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟแรง ประมาณ 7 – 10  นาที 
6. หากต้องการทอดให้นำเข้าแช่เย็นก่อนแล้วนำมาทอดที่150 องศาเซลเซียส 
2 นาท ี  การแช่เย็นก่อนเมื่อนำมาทอดจะทำให้ได้ขนมที่ผิวกรอบ 
 
ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการซาลาเปาทอด              
 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้วยโปรแกรม INMUCAL nutrient  
version 3  ของซาลาเปาแป้งกล้วย 100 กรัม  แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ นึ่ง  
และทอด (นึ่ง) ประกอบด้วย พลังงาน  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
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เท่ากับ 147.00 กิโลแคลอรี  23.93 กรัม 4.25 กรัม และ4.09 กรัม  เป็นต้น  
ดังตารางที่ 4.4  และเมื่อนำไปทอดพลังงาน จึงเป็นอาหารแหล่งให้พลังงาน 
โปรตีน และไขมัน เพ่ิมข้ึน   
 

ตารางที ่4.3  คุณค่าทางโภชนาการของซาลาเปากล้วย (นึ่ง) 100  กรัม  
สารอาหาร ปริมาณ หน่วย Thai DRI % 
พลังงาน 147.00 กิโลแคลอรี 6.85 
คาร์โบไฮเดรต 23.93 กรัม - 
โปรตีน 4.25 กรัม 7.45 
ไขมัน 4.09 กรัม - 
แคลเซียม 55.6 มิลลิกรัม 6.95 
ฟอสฟอรัส 69.21 มิลลิกรัม 9.89 
เหล็ก 1.03 มิลลิกรัม 9.87 
โปแทสเซียม 96.43 มิลลิกรัม - 
โซเดียม 196.54 มิลลิกรัม - 
วิตามินเอ 3.38 RE 0.48 
ไทอะมีน 0.14 มิลลิกรัม 11.75 
ไรโบฟลาวิน 0.16 มิลลิกรัม 12.68 
ไนอะซีน 1.11 มิลลิกรัม 6.95 
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ตารางที่ 4.4  คุณค่าทางโภชนาการของซาลาเปากล้วย (ทอด) 100  กรัม  

สารอาหาร ปริมาณ หน่วย Thai DRI % 
พลังงาน 294.37 กิโลแคลอรี 13.69 
คาร์โบไฮเดรต 36.19 กรัม - 
โปรตีน 6.15 กรัม 10.80 
ไขมัน 13.99 กรัม - 
แคลเซียม 58.91 มิลลิกรัม 7.36 
ฟอสฟอรัส 87.78 มิลลิกรัม 12.54 
เหล็ก 1.23 มิลลิกรัม 11.88 
โปแทสเซียม 119.29 มิลลิกรัม - 
โซเดียม 185.50 มิลลิกรัม - 
วิตามินเอ 3.38 RE 0.48 
ไทอะมีน 0.17 มิลลิกรัม 14.38 
ไรโบฟลาวิน 0.18 มิลลิกรัม 13.57 
ไนอะซีน 1.31 มิลลิกรัม 8.19 
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ซาลาเปานึ่ง (แบบผสมขั้นตอนเดียว) 
 

ส่วนผสมซาลาเปานึ่ง (แบบผสมขั้นตอนเดียว) 
ส่วนผสมซาลาเปา      
แป้งตราบัวแดง  800  กรัม  
แป้งกล้วย  200   
น้ำ   750   กรัม    
ยีสต์   6 ช้อนชา    
เนยขาว   80  กรัม   
น้ำตาลทราย  200 กรัม 

วิธีทำ  
1. นำส่วนผสมแป้ง  ยีสต์ ผสมกับแป้งตามด้วยเกลือผสมให้เข้ากัน   
2. น้ำทั้งหมด นำมาผสมกับส่วนผสมแป้งนวดพอเข้ากัน 
3. เติมเนยขาวและนวดต่อจนส่วนผสม (โด)เนียนไม่ติดมือ 
4. พักโดประมาณ 10  นาที  จึงตัดก้อนละ  25  กรัม คลึงเป็นก้อนกลมพักบน
ถาดหรือโต๊ะที่โรยแป้งนวล (แป้งสาลี) 
5. แผ่แป้งออกแผ่นกลมๆ ตักไส้ใส่ตรงกลาง  จับจีบให้มิดวางวนกระดาษรอง
เรียงในลังถึง  ปิดฝาไว้ประมาณ 30 – 45 นาที 
6. ยกข้ึนนึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟแรง ประมาณ 7 นาที 
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กล้วยอบชุบแป้งทอดกร๊อบกรอบ 
 
  
 
 
 
ส่วนผสม 
แป้งว่าว 105 กรัม 
แป้งข้าวเจ้า 25 กรัม 
แป้งข้าวโพด 4 กรัม 
แป้งกล้วย 45 กรัม 
ผงฟู 16 กรัม 
Baking Soda 3 กรัม 
เกลือ 2 กรัม 
น้ำเย็น 300 กรัม 
 
 
วิธีทำ 
1.ร่อนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน 2 ครั้ง 
2.ใช้น้ำเย็นลงไปในอ่างผสม  
3.ค่อยๆใส่ส่วนผสมที่ร่อนแล้วลงไปในอ่างผสมที่มีน้ำเย็น 
4. ผสมส่วนตีด้วยตะกร้อมือ  โดยตีส่วนผสมไปในทางเดียวกัน 
5. เมื่อตีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้ว ตั้งกระทะน้ำมันใช้ไฟ 170 องศา 
6.เมื ่อน้ำมันร้อนแล้ว นำกล้วยอบไปชุบแป้งที่ตีไว้แล้วนำลงทอดในกระทะ 
ทอดจนสุกกรอบ  
5.ตั้งบนตะแกรงสะเด็ดน้ำมัน  
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6.หากต้องการลดน้ำมันในตัวขนม  ให้นำไปอบไล่น้ำมันด้วยตู้อบลมร้อน ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 10 นาที่ หรือ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที ่ 
 

ข้อสังเกต 
1. สามารถใช้กล้วยน้ำว้าอบแทนได้ แต่จะมีความแตกต่างกันคือกล้วย

น้ำว้าอบเนื้อสัมผัสจะค่อยข้างเหนียวและกลิ่นไม่หอมชวนรับประทานเหมือน
กล้วยเล็บมือนางอบ 

2. ในการชุบทอด  ควรแบ่งแป้งชุบเป็นส่วนๆเพื่อสะดวกใช้และการขึ้นฟู
ของแป้ง เพราะการชุบที่สังเกตทุกคนจะยกถ้วยแป้งชุบไปใกล้เตาและคนแป้ง
บ่อยๆ  ทำให้แป้งเสียการห่อหุ้มอากาศ สภาวะการฟูก็จะลดลง 

3. ควรคัดแยกขนาดผลกล้วยอบเพ่ือสะดวกในการชุบทอดและการบรรจุ
ขายที่สวยงาม 

4. หากกล้วยอบมีผลโค้งงอ  ให้จับหัวท้ายแล้วดึงจะทำให้ผลกล้วยอบ
สวยงามข้ึน  ชุบทอดแล้วดูดี 

5. การอบไล่น้ำมัน  จะช่วยทำให้ขนมมีความใหม่  นั้นคือสามารถทอด
แล้งพักไว้ในภาชนะปิดสนิทและรองซับด้วยกระดาษซับน้ำมัน  เมือจะนำมา
บริโภคหรือบรรจุเพื่อขายจึงนำมาอบไล่น้ำมัน  จะทำให้ใช้ลดน้ำมันลงได้อีก
และกล้วยอบมีความกรอบและหอม  ทำให้น่ารับประทานยิ่งข้ึน 
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ขนมดอกจอก 
 
 
 
ส่วนผสม 
1.แป้งสาลี  1/2  ถ้วย 

2. แป้งกล้วย  ½  ถ้วย 

2.แป้งข้าวเจ้า  1  ถ้วย 
3.แป้งมัน  ½  ถ้วย 
4.น้ำตาลทราย  ½  ถ้วย 
5.น้ำปูนใส  1  ถ้วย 
6.ไข่ไก่   1  ฟอง 
7.เกลือ   ½       ช้อนชา 
8.กะทิ   ½  ถ้วย 
 
วิธีทำ 
1.ร่อนแป้งทุกอย่างให้เข้ากัน 2 ครั้ง 
2.เติมน้ำปูนใสลงไปในอ่างผสมที่ร่อนแป้งไว้แล้วคนให้เข้ากัน 
3.เติมน้ำตาลทรายไข่เกลือและกะทิคนให้เข้ากันดี 
4.นำมากรองด้วยกรองละเอียด 
5.ใส่งาค่ัวลงไปคนให้เข้ากัน 
6.ตั้งกระทะ เทน้ำมันลงไปในกระทะ รอให้น้ำมันร้อน 
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 (ใช้ไฟกลาง) 
7.เมื่อน้ำมันร้อนแล้วนำพิมพ์ดอกจอกจุ่มลงไปในกระทะจนพิมพ์ร้อน ยกออก
จากกระทะแล้วนำมาวางบนผ้าเพ่ือซับน้ำมันที่เกินออกจากฐานพิมพ์ขนม 
8.นำพิมพ์ไปจุ่มในแป้งให้พอดีพิมพ์หรือค่อนพิมพ์เต็มพิมพ์แล้วยกไปจุ่มใน
กระทะน้ำมัน แล้วค่อยๆสะบัดให้ขนมหลุดออกจากพิมพ์ 
9.ทอดจนเป็นสีเหลืองทอง แล้วตักออกไปจัดทรงให้สวยงาม 
10.พักไว้ให้เย็น เมื่อเย็นแล้วเก็บใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิด 
 
หมายเหตุ 
-การทอดถ้าพิมพ์ไม่ร้อนจะทำให้แป้งไม่ติดพิมพ์ 
-พิมพ์ใหม่ควรล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง และแช่พิมพ์ในน้ำมันสำหรับทอดทิ้ง
ให้ข้ามคนื 
-ระหว่างเตรียมแป้ง ควรนำพิมพ์แช่ทิ้งไว้ในน้ำมัน 
-แป้งกล้วยหินสามารถใช้ในส่วนผสมขนมดอกจอกได้ดี 
-การใช้ไข่เป็ดจะทำให้ขนมกรอบ  เหมาะสำหรับขนมดอกจอกที่ไม่ต้องการทำ
ดอกบาน 
-การเลือกซื้อพิมพ์  ให้สังเกตดอกขนมด้วย  เพราะจะได้ความลึกของดอก
แตกต่างกันในขนาดที่พิมพ์มีขนาดเดียวกัน 
-พิมพ์ควรเป็นพิมพ์ทองเหลือง  เพราะทองเหลืองเป็นวัสดุโลหะที่ร้อนแล้ว
สามารถเก็บความร้อนได้ดี 
-การเลือกภาชนะบรรจุ  ควรคำนึงถึงขนาดของพิมพ์ขนม 
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-พิมพ์ขนาดเดียวกัน  สามารถทำให้ขนมมีความแตกต่างกันได้ด้วยการบาน
ขนมออก  และต้องทำทันที่เมือนำขึ้นจากกระทะ 
-การเตรียมแป้งข้าวเจ้า ผู้ประกอบการสามารถเตรียมแป้งข้าวเจ้าเองด้วยการ
ทำแป้งแบบแห้ง  คือนำข้าวสารที่สะอาดแห้งดี แล้วบดด้วยเครื่องบดหรือโถ
บดแบบแห้งและร่อนผ่านตะแกรงร่อนแป้งขนาด 80 – 100  เมช 
-แป้งข้าวพื้นเมือง เช่นข้าวหอมชุมแพ  สามารถนำมาทำขนมดอกจอกได้ดี 
โดยเฉพาะใช้ร่วมกับแป้งกล้วยหิน 
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กล้วยอบ 
 

 
ส่วนผสม 

กล้วยสุก  
 

วิธีทำ 
1. นำกล้วยมาล้างทำความสะอาด 
2. นำกล้วยมาปอกเปลือกให้เรียบร้อย  
3. นำกล้วยเข้าอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเวลเซียส  10 ชั่วโมง อบนาน 3 – 4 วัน 
4. หลังจากอบครบใน 10 ชั่วโมงแรก เก็บกล้วยใส่ในภาชนะที่เป็นวัสดุสแตน
เลสหรือพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร และปิดให้เรียบร้อย เรียกว่า “การบ่ม” 
5. ก่อนนำตากแดดหรืออบในช่วงต่อมา ในช่วงสู่ชั่วโมงที่ 30 ให้ตัดและดึงเส้น
กล้วยออก  
6. เมื่อกล้วยแห้งดีแล้ว นำมาเก็บใส่บรรจุภัณฑ์  
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ข้อสังเกต 
-การบ่มกล้วย อย่าวางทับกันมากเกินไปเพราะกล้วยอบที่อยู่ล่างๆจะแบนและ
น้ำผึ้งกล้วยออกมา  ทำให้กล้วยเก็บแล้วสีคล้ำง่าย 
 
กล้วยกวน                                                                

กล้วยกวนสามารถผลิตจากกล้วยสุกและหรือกล้วยอบจากกล้วยชนิด
ต่างๆได้ โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าและกล้วยเล็บมือนาง แต่จะมีความแตกต่างกัน
ที่สีของผลิตภัณฑ์โดยกล้วยกวนที่ได้จากกล้วยสุกสีจะอ่อนกว่ากล้วยกวนจาก
กล้วยอบ 
ข้อดีของการทำกล้วยกวนคือ คือเป็นการถนอมอาหารที ่ง ่าย  สามารถ
แก้ปัญหากล้วยสุกที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้แต่สามารถนำมากวน
ได้ รวมทั้งกล้วยอบทีเก่าเก็บซึ่งสีจะเข้มขึ้นไม่น่ากิน และกล้วยกวนยังสามารถ
ควบคุมระยะการกวนก็จะมีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ได้ เช่นกัน คือ กล้วย
กวนสำหรับทำไส้ขนมปังแซนวิช เป็นกล้วยกวนที่ใช้เวลาไม่นาน ระยะที่สอง
กล้วยกวนสำหรับทำไส้ขนมปังหรือซาลาเปาหรือขนมหวานอื่นๆ ซึ่งกล้วย
สามารถปั่นจับก้อนได้แต่ไม่แข็ง 

ระยะสุดท้ายคือกล้วยกวนแผ่นหรือชิ้นรูปได้ โดยใช้เวลาในการกวน
นาน  1 ชุด ที่มีน้ำหนักกล้วยอบ 5  กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการกวน 5 - 6 
ชั่วโมง  นอกจากนี้หากต้องการทำไส้ขนมปังกรอบกล้วยกวนระยะสุดท้ายกวน
ต่ออีก 1  ชั่วโมง แล้วน้ำมารีดแผ่นบาง เข้าอบที่ 90 องศาเซลเซียสอีก 45 
นาที  
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แล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นๆขนาดเหมาะสมกับชิ้นขนมปังกรอบเก็บไว้

ในภาชนะบรรจุที่กันอากาศและความชื้นได้ 
 

วัตถุดิบการทำกล้วยกวน                                                                       
1. กล้วยอบ หรือกล้วยสุกระยะ 7- 8 (กล้วยสุกจัด) 
2. กล้วยเล็บมือนางกลุ่มแม่บ้านพ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร  
 

ส่วนผสมกล้วยเล็บมือนาง (สุก) กวน 
ส่วนผสม กรัม 
กล้วยสุก 2000 
น้ำตาล* 100 

กะทิ 250 
น้ำ 250 

* หมายถึง   น้ำตาลทรายแดง 
 
วิธีการกวน 
1. กล้วยเล็บมือนางสุก ระยะ ที่ 7 ไม่มีเปลือก จำนวน 2  กิโลกรัม กรณี ใช้
กล้วยอบ ให้ใช้กล้วยอบ 1 กรัม 
2. ตวงกะทิ น้ำ และ น้ำตาลตามสูตร  หากใช้กล้วยอบ ต้องแช่น้ำทิ้งไว้ให้
กล้วยอิ่มตัวนิ่มก่อนเสมอ 
3. กวนด้วยกระทะทองเหลือง  โดยการควบคุมเตาแก๊ส 3 ระดับการใช้แก๊ส
ดังนี้ ใช้ไฟแรงที่ระดับอุณหภูมิ  87±2 องศาเซลเซียส นาน 25 – 30 นาที่  
ตามด้วยไฟกลาง ที่ระดับอุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซียส นาน 20 – 25 นาที่  
และใช้ไฟอ่อน ที่ระดับอุณหภูมิ  55±2 องศาเซลเซียส นาน 10 – 15 นาที ่
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4. นำไปใส่เกลี่ยในถาดอบลมร้อน ที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 – 45  นาที 
5. ตัดแผ่นเก็บบรรจุในกล่องพลาสติก แล้วนำมาบรรจุไส้ขนมปังกรอบ 
  โดยกล้วยเล็บมือนางที่นำมาใช้กวนเป็นกล้วยสุกจัด หรือสุกในระยะที่ 
8 นั้นคือเมื่อยกหวีหรือเครือผลกล้วยจะหลุดล่วง  และมีกลิ่นหอมมาก  เมื่อ
นำมาวิเคราะห ์ พบว่ามีความหวานถึง 13.4 brix 
ตารางที่ 4.5  องคป์ระกอบทางอาหารกล้วยเล็บมือนางสุกระยะที่ 8 

องค์ประกอบ ปริมาณ  
ความชื้น (ร้อยละ) 73.15 
เถ้า (ร้อยละ) 0.97 
เส้นใยอาหาร (ร้อยละ) 0.89 
ไขมัน (ร้อยละ) 0.13 
โปรตีน (ร้อยละ) 1.33 
ค่าความหวาน (% brix) 13.4 

 
ข้อสังเกต  

จากการทดลองพบว่ากล้วยสุกก่อนนำมากวนหากเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง
เมือนำมาพักให้นิ่มก่อนและกวนจะง่ายขึ้นด้วยกล้วยจะอ่อนตัวได้ดี 
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ตารางที่ 4.6  องค์ประกอบทางอาหารขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนาง (สุก) 
กวน   

องค์ประกอบ ปริมาณ  
ความชื้น (ร้อยละ) 12.2 
เถ้า (ร้อยละ) 2. 6 
เส้นใยอาหาร (ร้อยละ) 0.9 
ไขมัน (ร้อยละ) 7.1 
โปรตีน (ร้อยละ) 0.6 

 
ตารางที่ 4.7 องค์ประกอบทางอาหารขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนาง (อบ) 
กวน   

องค์ประกอบ ปริมาณ  
ความชื้น (ร้อยละ) 12.6 
เถ้า (ร้อยละ) 2.7 
เส้นใยอาหาร (ร้อยละ) 1.1 
ไขมัน (ร้อยละ) 8.3 
โปรตีน (ร้อยละ) 0.7 

 

 
 



(แป้งกล้วยและผลติภณัฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย) 65  
 

เส้นพาสต้า 
 
 

 

 

ส่วนผสม  

 แป้งสาลีอเนกประสงค์        160 กรัม  

 แป้งกล้วย    40 กรัม 

 ไข่ไก ่    120 กรัม 

 โซดาไบคาร์บอเนต  3            กรัม 
 เกลือ     2.5 กรัม 

 น้ำมันพืช    3 กรัม 
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วิธีการทำเส้นพาสต้าแป้งกล้วย 

1. ร่อนแป้งสาลีและแป้งกล้วยให้เข้ากัน  
2. แล้วใส่ไข่ไก่ เกลือ โซดาไบคาร์บอเนตละลายน้ำเล็กน้อย ตามด้วยและ
น้ำมันพืช 
3. นวดส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน  (โด) แล้วพักแป้งไว้ 20 นาที โดยให้ โด
ของแป้งอยู่ในภาชนะปิดไม่ให้โด สัมผัสอากาศซึ่งจำทำให้โดแห้งได้ 
4. นำก้อนโดที่พักไว้แล้วมารีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ โดยมีความหนา   ประมาณ  
0.15 – 0.20 เซนติเมตร 
5. ตัดแป้งที่รีดเป็นแผ่นให้เป็นเส้น โดยใช้เครื่องรีดเส้นบะหมี่จำทำให้ทำได้เร็ว
ขึ้น 
6. นำเส้นที่ตัดไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
หรือจนมีความชื้นสุดท้ายที่ร้อยละ 10 
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ขนมมันไข่นก 
 
ส่วนผสม 
1.มันเทศ   300 กรัม  
2.แป้งมันสำปะหลัง  75 กรัม  
3.แป้งกล้วย   45 กรัม 
4.ผงฟู     1  ช้อนชา 
5.เกลือ     1  ช้อนชา 
6.น้ำตาล    4  ช้อนโต๊ะ 
7.น้ำ   
วิธีการทำ 
1.นำมันเทศมาล้างให้สะอาดจากนั้นปอกเปลือกและนำไปล้างอีกครั้ง ก่อน

นำไปนึ่งให้สุกนาน 20  นาที   

2. ร่อนแป้งกับผงฟู  พักไว้ 
3.เทส่วนผสมแป้งลงในภาชนะ ตามด้วยน้ำตาล และเกลือป่น ลงไป แล้วนำมัน
เทศที่บดเสร็จแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากับแป้ง จากนั้นนวดส่วนผสมทั้งหมดให้
เข้ากันดี จนทำให้แป้งและส่วนผสมอื่นๆ จนเป็นเนื้อเดียวกัน 
3. หากส่วนผสมแห้งเกินไป  ให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อย 
4.ปั้นทั้งหมดเป็นก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร แล้วตัดขนาด
ก้อนละ 8 – 9 กรัม แล้วคลีงให้กลม  พักไว้ 
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5.เทน้ำมันลงในกระทะ และรอให้น้ำมันเดือด แล้วจึงนำไปทอด ใช้ไฟ
ระดับกลางทอดจนสุกดี แล้วตักข้ึนมาให้สะเด็ดน้ำมัน 
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บทที่ 5 
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 

 
ช่องทางการตลาด หมายถึง เส้นทางของผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนย้ายจาก

ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้าย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน และกัน มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและคนกลาง 
โดยผู้ผลิตนั้นมีเป้าหมายเพื่อจะกระตุ้นให้ ผู้ใช้คนสุดท้ายเกิดความต้องการ
และอยากเป็นเจ้าของสินค้ารวมถึงทำให้คนกลางจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต  
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการดังกล่าว
นั้น มีจุดประสงค์ร่วมกันเพ่ือทำให้ ผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับผู้ริโภคอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดเวลา โดยใช้วิธีการเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (Suvachart, 
2009,) 

ช่องทางการตลาด จะสมบุรณ์ได้เมื่อมีส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
ประกอบ ด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริม การตลาด 
(Promotion) และการจ ัดจำหน ่ าย  (Place or Distribution) ช ่ องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ พิจารณาช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งหมายถึง จำนวน
ระดับคนกลางที่นำผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค โดยลักษณะการจัดจำหน่ายที่ไม่
ต้องผ่านคนกลาง เรียกว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง การขายผ่านคน
กลางเรียกว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม (Yaibawklin, 2011)   

มีลักษณะช่องทางการตลาด ทั ้ง 2 ประเภท คือ 1. ช่องทางตรง 
หมายถึง ช่องทางที่ผู้ผลิตนำสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง 
โดยใช้ช่องทางผ่านการขายโดยการตั้งแผงลอยจำหน่าย สินค้า บริเวณเส้น
ถนนหลักในตำบลต่างๆ  โดยส่วนใหญ่ผู ้ผลิตเป็นผู ้จำหน่ายด้วยตนเอง           
2. ช่องทางอ้อม หมายถึง ช่องทางที่ผู้ผลิต นำสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยผ่านคนกลาง 
ส่วนใหญ่เป็น ลักษณะผู ้ค้าส่ง ประเภทพ่อค้านายหน้า ที ่ทำหน้าที่ รับ
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ผลิตภัณฑ์จากผู ้ผลิต ไปจ าหน่ายต่อ โดยที ่พ่อค้า  นายหน้ามีอ านาจก 
าหนดราคาซื้อจากผู้ผลิต และ ก าหนดราคาขายต่อกลุ่มเป้าหมาย 

การจัดจำหน่ายทางตรง จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหรือชุมชนใน
เบื้องต้น ตัวอย่างเช่น การผลิตและขายในชุมชนโดยกลุ่มหรือชุมชนขายเองซึ่ง
เหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ  ซึ่งจะได้ให้ความรุ้และรับทราบข้อแนะนำ
จากลูกค้าอีกด้วย  อีกทั้งสิงที่ควรทำควบคู่ไปคือ การมีตัวอย่างสำหรับการชิม  
ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาจใช้แบบรูปแบบง่ายๆ แต่ดูสะอาดและปลอดภัย เช่นถุง
กระดาษน้ำตาลชนิดใช้บรรจุอาหาร ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ควรเพ่ิม
ฉลากอาหารเพื่อให้สามารถมีข้อมลูติดต่อกลับได้ในภายหลัง   

 

 
  
ภาพที่ 5.1 การทำกล้วยป็อบและขายในตลาดชุมชน 
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ภาพที่ 5.2 การแสดงผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการติดตามการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา 2561 
 

 
ภาพที่ 5.3 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่พักในกิจการ

ของชุมชน 
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ภาพที่ 5.4 การนำผลิตภัณฑ์ร่วมงานบุญ 
 
นอกจากกนี ้ช ่องทางการขายออนไลน์  ก็เป็นอีกช่องทางหนึ ่งที่

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า  ซึ่งจะเหมาะกับการผลิตที่ชุมชนมีความเข้มแข้ง
แล้ว แต่ก็เป้นการประชาสัมพันธ์ที่ดีเช่นกัน  หรือผู้ผลิตสามารถเข้าถึงได้ทั้ง
ระบบ Facebook, line ก่อน  และเมื่อสามารถผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แล้วสามารถพัฒนาสู่ระบบ อีคอมเมิร์ซ  ซ่ึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตค้ือ LAZADA นั้นเอง  

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารอาจจะมี
ความยุ่งยากบ้างหากผู้ผลิตไม่เคยชิน  เนื่องจากจะมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้ง  จึงต้องเรียนรู้และยอมรับข้อตกลงความเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่นการ
ฝากขายในร้านขายของชำต่างๆเป็นต้น  ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นคือ ค่าเปอร์เซ็นต์  
ความรับผิดขอบผลิตภัณฑ์เสียหาย  การรับคืนผลิตภัณฑ์  เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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