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ค าน า 

การจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์การผลิต
แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย  จัดท า คู่มือ การ
ผลิตแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์  ด้วยน าหลักการของการจัดการ
ความรู้  (KM) มาประยุกต์ ใช้ ในการรวบรวมองค์ความรู้ โดย
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติ  มากลั่นกรองความรู้ที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ในรูปแบบ“คู่มือการปฏิบัติ”  ทั้งนี้ ในคู่มือนี้มีเนื้อหา
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย  
ประโยชน์จากกล้วย  แป้งกล้วย  ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย และ
ช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้จัดท าต้องขอขอบส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ  ที่สนับสนุนให้ทุน  และขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชที่สนับสนุนสถานที่และบุคลากรสนับสนุนในครั้งนี้  
หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ 
ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความ
ขอบพระคณุยิ่ง    

วันดี  แก้วสุวรรณ 

      ผู้จัดท า 
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บทที่ 1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย 

กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก  ขยายพันธุ์ด้วยหน่อ ใบแบนยาว
ใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวห่อหุ้มซ้อนกันเป็นล าต้น ออกดอกที่
ปลายล าต้นเป็น ปลี  มีลูกเป็นหวี ๆ รวมกันหลายหวี เรียกว่า เครือ 
กล้วยเจริญเติบโตจากส่วนที่เรียกว่า "หัว" หรือ "เหง้า" ส่วนที่คล้ายกับ
ล าต้น คือ "ล าต้นเทียม" ใบของกล้วยประกอบด้วย "ก้านใบ" และแผ่น
ใบ ฐานก้านใบแผ่ออกเป็นกาบ กาบที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นท าให้
เกิดล าต้นเทียม มีหน้าที่ชูก้านใบ พยุงให้พืชตั้งตรงดูคล้ายต้นไม้ 

 

ภาพที ่1.1 ลักษณะของต้นกล้วย 

เมื่อกล้วยเจริญเติบโตเต็มที่จะมใีบสุดท้ายที่เรียกว่า "ใบธง" และ
จะสร้างช่อดอก ซึ่งจะพัฒนาขึ้นภายในล าต้นเทียม จนในโผล่ออกที่
ด้านบนล าต้นเทียมเรียกว่า "ปลี”  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 

 

กล้วยน  าว้า 

กล้วยน้ าว้ามีชื่อเรียกแตกต่างไปหลากหลายเช่น  กล้วย
มะลิอ่อง, กล้วยใต้,กล้วยอ่อง, กล้วยตานีอ่อง  

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชล้มลุก ล าต้นใต้ดินอวบน้ า สูงประมาณ 
2-5 เมตร  ใบเป็นใบเดี่ยว  การเกาะติดของใบบนล าต้นแบบเวียนถี่ชิด
อัดแน่นทีล าต้น ใบรูปขอบขนาน ขนาดใหญ่ประมาณ 40 x 200 
เซนติเมตร ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้มด้านใต้สีอ่อนกว่าและมีสิ่งเกาะติดคล้ายผงแป้งสีขาว 

- ก้านใบ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกาะติดกับล าต้นมีลักษณะ
แบนโค้งอวบน้ าสี เขียวบนน้ าตาลแดง (ส่วนนี้ เห็นคล้ายล าต้น)         
ส่วนที่สองทรงกลมส่วนกลางเป็นร่องโค้งลึกตามทรงก้านสีเขียวอ่อน
ยาวเรียวไปจนสุดปลายแผ่นใบ 

- ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด  ปลายช่อโค้งห้อยลง มีกาบ
ประดบัขนาดใหญ่ที่โคนกลุ่มดอกย่อยทุกๆ กลุ่ม กาบมีเนื้อหนา         สี
แดงเข้ม เมื่อรังไข่เจริญเป็นผลกาบประดับจะหลุดร่วงไป 
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ภาพที ่1.2  ก: เครือ, ข: ผล,  ค: ล าต้น  และ ง: ปลี 
 

พันธุ์กล้วยน  าว้า  

   กล้วยน้ าว้าเป็นพันธุ์คละมีหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรมักปลูก
ปะปนกันสายพันธุ์กล้วยน้ าว้ามีดังนี้ 

1.พันธุ์ต้นสูง 

      1.1 กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง มีล าต้นเทียม
สูง 3.5 เมตร  ใบประดับปลีค่อนข้างมน ปลายป้านม้วนงอขึ้น เป็นสี
แดงอมม่วง มีนวลเยอะ เครือหนึ่งมี 7–10 หวี  หวีหนึ่งมี 10–15 ผล   
มีรสชาติหวาน    

ก 

ง ค 

ข 
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1.2 กล้วยน้ าว้านวล  ล าต้นเทียมสูง 2.5 -3.5 เมตร  เส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร  โคนของกาบล าต้นเทียม
มีสีชมพู มีจุดปื้นสีด าเล็กน้อย ไม่มีนวล กาบด้านในสีขาวมีปื้นแดง ใบ โคน
ก้านใบมีปีกเล็กน้อยมีสีชมพู ขอบก้านใบปิด เส้นกลางใบสีเขียว
อ่อน  ปลี หรือดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน เครือห้อยลงพ้ืน ลักษณะของ
ใบประดับรูปไข่ แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบนสีม่วงแดงอมเทา มีนวล
เล็กน้อย  สีด้านล่างสีแดงสม่ าเสมอ ปลายใบประดับแหลม ปลายม้วน 
การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก ดอกมกี้านยาว  

ผลมีขนาดใหญ่มีจ านวน 18-20 ผลต่อหวี  10-15 หวีต่อเครือ  
ผลมีลักษณะป้อม ทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม ขนาดผลยาว 
14-16 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 12-14 เซนติเมตร ผลดิบมีสีเขียว
ขาวนวล ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองนวล เนื้อผลสีขาวอมชมพู รสชาติ
หวานเล็กน้อย  เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ อาจมีเมล็ดบ้าง 

 1.3 กล้วยน้ าว้าเขียว ต้น ล าต้นสูง 2.5 - 3 เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวอ่อน  

- ใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน มีนวลเล็ก ร่องใบปิดฐานใบโค้งมน 

- ดอก ปลีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ ด้านนอกสีม่วงมีนวลมาก    ด้าน
ในสีแดง 

- ผล ในเครือหนึ่งๆมี 5 - 7 หวีๆละ 10 - 15 ผล ผลอ่อนสีเขียว
สดไม่มีนวล ผลกลมมีจุกผลชัดเจน ก้านผลยาว เมื่อสุกผลจะมีสีเหลือง
ปนเขียว 
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1.4 กล้วยน้ าว้าด า ล าต้น เทียมสูง  3.0-3.5 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางล าต้นเทียมมากกว่า  15 เซนติเมตร สีของกาบล าต้น
เทียมด้านนอกสีเขียว มีปื้นด าเป็นแถบกว้าง ไม่มีนวล กาบด้านในสี
เหลืองซีดสม่ า เสมอมีปื้นแดง  

- ใบ ก้านใบค่อนข้างปิด ก้ านใบสี เขียวและมีแถบด า 
โดยเฉพาะก้านใบด้านล่างจะแถบสีด า  มีครีบก้านใบสีด า  

- ปลี หรือดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับ
ค่อนข้างยาว ด้านนอกสีม่วงอมแดง มีไข ด้านในสีแดงเข้มสม่ าเสมอ 
ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่ซ้อนกันลึก 
ดอก  มีก้านดอกค่อนข้างยาว  

- ผลมีขนาดปานกลาง ทรงกระบอก มีเหลี่ยมผล ปลายผล    
มีจุก  การเรียงเป็นระเบียบ 9-10 หวีต่อเครือ 17-18 ผลต่อหวี ขนาดผล
ยาว 14-15 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 10-12 เซนติเมตร  ผลอ่อนมีสีเขียว
และจะเริ่มมีกระสีน้ าตาลทองหรือสีสนิม เนื้อผลสีขาว รสชาติหวาน
เล็กน้อย เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ไม่มีเมล็ด 

2.พันธุ์ต้นเตี้ย 

2.1 กล้วยน้ าว้าค่อม   ล าต้น ล าต้นเทียมสูง 2.0-2.5 เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบล า
ต้นเทียมมีจุดประท่ัวไป กาบด้านในสีขาว โคนต้นสีชมพู ไม่มีไข  

- ใบ โคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบปิด ขอบมีสีแดง เส้นกลาง
ใบสีขาว  
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- ปลีหรือดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีห้อย ใบประดับรูปไข่
แต่ค่อนข้างป้อม ด้านบนสีแดงคล้ า มีไข ด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับ
แหลม ไม่ม้วน ใบประดับเรียงซ้อนกันมาก  ก้านช่อดอกสั้น  

- ผลขนาดใหญ่  กว้างประมาณ 3-4 เซนติ เมตร ยาว
ประมาณ 11-13 เซนติเมตร มี 15-20 ผลต่อหวี 10-12 หวีต่อเครือ  
ผลป้อมทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม เมื่อสุกเนื้อสีขาวมีไส้
เหลือง บางครั้งมีเมล็ดบ้างเล็กน้อยและมีสีด าและแข็ง 

สรรพคุณกล้วยน  าว้า 

หลายคนโตมากับกล้วยน้ าว้าบดซึ่งเป็นอาหารของเด็ก  
เพราะในกล้วยน้ าว้าอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมาย     
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย มีคุณค่าพิเศษกว่ากล้วยชนิดอ่ืน คือ มีโปรตีน 
กรดอะมิโนชนิด อาร์จินิน และฮีสติดิน ซึ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของทารก กล้วยน้ าว้า 1 ผล ให้พลังงานถึง 100 แคลอรี และมี
น้ าตาลธรรมชาติ  3 ชนิด คือ กลู โคส ซูโครส และฟรุคโทส 
นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุส าคัญ  เช่นเหล็ก ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ที่ช่วยป้องกันโรคความดัน และมี
แคลเซียมสูง  นอกจากนั้น ยังมีวิตามินบี1 บี2 ซี และไนอะซิน (บี6) 
ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน มีกากใยอาหารท าให้ขับถ่ายได้ง่าย 
การรับประทานกล้วยให้ดีที่สุดควรรับประทานในตอนเช้า จะช่วยให้
ระบบต่างๆ ในร่างกายท างานได้ดี หากรับประทานกล้วยได้ทุกวัน 
วันละ 2 ผล ร่างกายจะแข็งแรงห่างไกลความเจ็บป่วย 
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ภาพที ่1.3  ผลกล้วยน้ าว้า 
 

ประโยชน์ของกล้วยน  าว้า ใช้ในการรักษาโรค 

กล้วยน้ าว้า  เป็นผลไม้มากคุณค่าที่เรารู้จักกันมาแต่โบราณ 
ว่า “กล้วยน้ าว้า” คือยาอายุวัฒนะที่ท าให้คนสมัยก่อนมีอายุยืนยาว 
จวบจนปัจจุบันกล้วยน้ าว้าก็ยังได้รับความนิยม  ด้วยรสชาติที่หวาน
อร่อยรับประทานง่าย ราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย และมี
ประโยชน์มากมาย 

1 มีสรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหารได้ เพราะกล้วยน้ าว้า
มีสารแทนนิน ที่สามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้ 
ทั้งยังช่วยแก้ท้องผูกได้ด้วย ส าหรับผู้ที่ เป็นโรคกระเพาะหรือ
กระเพาะอักเสบ การรับประทานกล้วยบ่อยๆ จะช่วยรักษาแผลใน
ล าไส้เรื้อรังเพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลาง ท าให้ไม่ระคายเคืองต่อ
ผนังล าไส้และกระเพาะอาหาร 
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2 ช่วยระงับกลิ่นปาก เพียงเรารับประทานกล้วยน้ าว้าหลังตื่น
นอนทันที แล้วค่อยแปรงฟัน จะสามารถช่วยลดกลิ่นปากลงได้ 

3 ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ รับประทานกล้วยน้ าว้าวันละ   
5 - 6 ผล จะช่วยให้อาการระคายเคืองคอลดน้อยลง 

4 มีแคลเซียมสูง และจะดูดซึมเร็วมากขึ้นเมื่อถูกความร้อน การ
รับประทานกล้วยบวชชีและกล้วยปิ้งจะได้ประโยชน์มากขึ้น 

5 ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกต ิ

6 ช่วยเพ่ิมพลังให้แก่สมอง เพราะมีสารที่ท าให้เกิดสมาธิและ
ตื่นตัวตลอดเวลา 

7 ช่วยชะลอความแก่ เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ท าให้
คนที่รับประทานกล้วยน้ าว้าเป็นประจ าจะดูอ่อนกว่าวัย 

8 ช่วยในการลดความอ้วน ช่วยปรับระดับน้ าตาลในเลือด 
ช่วยลดอาการกินของจุบจิบลงได้ 

9 ช่วยลดอาการนอนไม่หลับ ลดอาการหงุดหงิดยามเช้า และ
ช่วยลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงมีประจ าเดือน นอกจากนั้นยัง
ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า ความเครียด เพราะกล้วยมีโปรตีนทริปโตเฟน 
ช่วยในการผลิตสารเซโรโทนิน หรือฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นเอง 

10 ช่วยลดอาการเมาค้างได้ ช่วยชดเชยน้ าตาลที่ร่างกายขาด
ไปในขณะดื่มแอลกอฮอล์ 
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11 ตัวช่วยส าหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เพราะในกล้วยมี
วิตามินเอ บี6 บี2 ซี โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ช่วยให้ร่างกาย 
ฟ้ืนตัวได้เร็วจากการเลิกนิโคติน 

12 ช่วยรักษาอาการท้องผูก เพราะมีเส้นใยและกากอาหาร ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 

13 ช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร หรือในขณะขับถ่ายแล้ว
มีเลือดออกมา ช่วยลดอาการเสียดท้อง ลดกรดในกระเพาะ เมื่อ
รับประทานกล้วยจะท าให้รู้สึกดีข้ึน 

14 ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง เพราะในกล้วยมีธาตุเหล็กสูง จึง
ช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด เพ่ือรักษาภาวะโลหิตจางหรือผู้ที่
อยู่ในสภาวะขาดก าลัง 

15 ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง  หรือเส้นเลือดฝอยแตก  
และ ช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดเส้นโลหิตแตก 

ประโยชน์ของกล้วยน  าว้าทางยา 

ผลกล้วยดิบมีรสฝาดใช้แก้ท้องเสีย โรคกระเพาะอาหาร
เพราะมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะ  โดยออกฤทธิ์สมานแผล 
และเพ่ิมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเมือกในกระเพาะและเร่งการ
แบ่งตัวของเซลล์เยื่อเมือกด้วยสารส าคัญ คือ ซิโตอินโดไซด์  และผล
สุกมีรสหวานใช้เป็นยาระบาย 
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การใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

ใช้ผลกล้วยดิบหรืออาจใช้ผลกล้วยดิบที่ฝานบางๆ แล้วตาก
แดดให้แห้งแล้วบดละเอียดเป็นผง เวลากินใช้ชงน้ าร้อนดื่มรักษาโรค
กระเพาะอาหารอักเสบได้ เพราะมีสรรพคุณฝาด สมานแผล กระตุ้น
กระเพาะให้หลั่งสารมิวซินออกมา 

การใช้รักษาอาการท้องเสีย 

ใช้กล้วยดิบๆ มาหั่นบางๆ ตากแดดให้แห้งและบดให้
ละเอียดเป็นแป้งชงดื่ม  โดยใช้ผงกล้วยนี้ในปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ 
ชงในน้ าร้อนปริมาณเท่ากัน หรือใช้ผงกล้วยในปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ 
ใส่ในถ้วยน้ าชา และน้ าผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ แล้วดื่มแก้ท้องเสีย พบว่า
กล้วยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ที่เป็น
สาเหตุอาการท้องเสีย และมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ฝาด ใช้แก้อาการ
ท้องเสียได ้

การใช้รักษาท้องผูก 

กินกล้วยน้ าว้าสุกงอม วันละ 2-4 ผล ช่วยแก้อาการท้องผูก 
เพราะมเีพกตินช่วยหล่อลื่นอุจจาระและเพ่ิมกากอาหาร 
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ภาพที ่1.4  แหล่งขายกล้วยเล็บมือนางและผลิตภัณฑ์  
 

กล้วยเล็บมือนาง 

กล้วยเล็บมือนาง“KluaiLep Mu Nang”  ผลผลิตส าคัญของ
จังหวัดชุมพร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพร (GI)  เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562  แหล่งขายที่ใหญ่ที่สุดอยู่ริมถนนสายเอเชีย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร บริเวณโค้ง
“พ่อตาหินช้าง”อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดังภาพที่ 1.4   

กล้วยเล็บมือนาง  มีชื่ออ่ืนๆ เช่น กล้วยข้าวหรือกล้วยเล็บมือ 
(ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) กล้วยทองดอกหมาก (พัทลุง) กล้วยหมาก 
(นครศรีธรรมราช)  พบว่ากาบล าต้นเทียมด้านนอกสีชมพูอมแดงมี
ประด าหนา ด้านในสีชมพูอมแดง ใบตั้งขึ้นมีร่องกว้างมีปีก เส้นใบสี
ชมพูอมแดง  ก้านช่อดอกมีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาวม้วนงอ
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ขึ้นปลายแหลมด้านบนสีแดงอมม่วง ด้านล่างสีแดงซีด ดอกตัวผู้มีสี
ครีม หลุดล่วงไปหลังจากใบประดับร่วง ดอกตัวเมียสีชมพูอ่อนปลาย
เป็นสี่เหลี่ยม ก้านเกสรตัวเมียตรง เกสรตัวผู้มีความยาวกว่าเกสรตัว
เมีย กลีบรวมใหญ่มีสีเหลืองอ่อน ปลายสีเหลือง ส่วนกลีบรวมเดี่ยว
ใสไม่มีสี ปลายหยัก เครือชี้ไปทางด้านข้าง มี 7–8 หวีต่อเครือ 10–
16 ผลต่อหวี  มีรูปโค้งงอปลายเรียวยาว ก้านผลสั้น เปลือกหนาเมื่อ
สุกมีก้านเกสรตัวเมียติดอยู่ กลิ่นหอม เนื้อในสีเหลือง และมีรสหวาน 
(วิทยา บัวเจริญ และคณะ, 2544) 

มีลักษณะทั่วไปคือ มีล าต้นเทียมขนาดเล็กและเตี้ย คล้ายต้น
กล้วยไข่แต่มีสีอมแดง ใบค่อนข้างแคบและสั้น ก้านใบชูเอียงขึ้นเป็น
มุมแหลมแยกห่างออกจากกัน สันของก้านใบส่วนล่างมีแถบสีแดง 
ผลขนาดประมาณนิ้วมือ ปลายผลเรียว ผลเรียงติดกันคล้ายนิ้วมือ 
ผลค่อนข้างโค้งงอ และมีหน่อดกคล้ายกล้วยตานี 

 

ภาพที่ 1.3  กล้วยเล็บมือนาง 
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การแบ่งสายพันธุ์ของกล้วยเล็บมือนาง 

การแบ่งสายพันธุ์ของกล้วยเล็บมือนางที่มีปลูกอยู่ทั่วไปใน
แถบภาคใต้ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ลักษณะของกาบล าต้น และขนาดของผล ดังนี้ 

กล้วยชนิดนี้ มีสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความแตกต่างกันในด้าน
พันธุกรรม มนตรี  อิสรไกรศีล และสุรกิติ  ศรีสกุล (2537) ได้
ท าการศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยเล็บมือนางจากแหล่งต่างๆ 
สามารถจ าแนกกล้วยเล็บมือนางออกเป็น 4 กลุ่ม คือ   

1) กลุ่มกาบล าต้นสีเขียว ผลไม่มีขน   

2) กลุ่มกาบล าต้นสีเขียว ผลมีขน   

3) กลุ่มกาบล าต้นสีม่วง ผลไม่มีขน   

4) กลุ่มกาบล าต้นสีม่วง ผลมีขน 

ความแตกต่างของสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง 

1) บางสายพันธุ์มีผลขนาดเล็ก 

2) บางสายพันธุ์มีผลขนาดกลาง 

3) บางสายพันธุ์มีผลขนาดใหญ่ 

4) สีของผลเมื่อดิบมีสีเขียวเข้มและจางต่างกัน 

5) ลักษณะของการเรียงของหวีในเครือ การเรียงตัวของผล 
ในหวี จ านวนหวีต่อเครือ และจ านวนผลต่อหวี 
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การคัดเลือกสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง 

กล้วยเล็บมือนางเพ่ือการบริโภคสดหรือเพ่ือการแปรรูปนั้นจะ
พิจารณา  กล้วยส าหรับรับประทานสดจะต้องมีลักษณะของผลสวย สี
ของผลน่ารับประทาน รสชาติจะต้องหอมหวานและนุ่มเหนียวน่า
รับประทาน  ในขณะที่กล้วยตากหรือกล้วยอบจะต้องมีสีสวยน่า
รับประทานเนื้อนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมและรสชาติดี  นอกจากนี้กล้วย
เล็บมือนางที่จะใช้รับประทานสดนั้นจะต้องมีการขนส่ง ซึ่งการขนส่ง
จะต้องระมัดระวังไม่ให้ผิวกล้วยเกิดการกระทบกระแทกมาก เพราะจะท า
ให้เปลือกของกล้วยไม่สวย  ฉะนั้นการเรียงตัวของผลในหวีจึงเป็น
ลักษณะที่ส าคัญคือ ผลในหวีจะมีการเรียงตัวเป็นระเบียบในทิศทาง
เดียวกันจะช่วยให้การบรรจุหวีกล้วยลงในภาชนะบรรจุเพ่ือการขนส่ง
สามารถท าได้สะดวก (วิทยา  บัวเจริญ และคณะ, 2544)   

กล้วยเล็บมือนาง  นิยมปลูกเป็นพืชแซม พบมากในภาคใต้
ตอนบนตามสวนไม้ผล ยางพารา และปาล์ม มีสายพันธุ์ตามลักษณะ
สีของกาบใบได้ 3 ลักษณะ คือ สายพันธุ์กาบใบสีเขียว กาบใบสีแดง 
และกาบใบสีเขียวปนแดง ในจังหวัดชุมพรจะพบสายพันธ์กาบใบสี
แดง โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 56.1 วัน น้ าหนักเครือ
เฉลี่ย 4.0 กิโลกรัม จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 7.2 หวี น้ าหนักหวีเฉลี่ย 
452.6 กรัม จ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย 14.5 ผล น้ าหนักผลเฉลี่ย 26.8 
กรัม และสีผิวผลสุกอยู่ ในกลุ่ม Yellow Group 13B (อุดมพร     
เสือมาก, 2557)  ส่วนผิวผลแก่ที่เหมาะในการท าแป้งคือ เขียว-
เหลือง ที่7.5Gy5/8 ถึง 7.5Gy 8/8  จากการคัดที่ขนาดของผลยาว 
8 – 13 เซนติเมตร  
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ประโยชน์ของกล้วยเล็บมือนาง 

ประโยชน์ของกล้วยเล็บมือนาง ทุกส่วนมีประโยชน์เหมือนกับกล้วย
ชนิดอื่นๆ ได้แก่ 

1 ผลกล้วยสุก นิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากผลเล็ก
กะทัดรัด เนื้อนุ่ม รสหวาน และมีกลิ่นหอม ส่วนผลดิบไม่นิยมน ามา
แปรรูปเหมือนกล้วยชนิดอ่ืน เพราะมีขนาดผลเล็ก 

2 ใบตองใช้ห่อข้าวหรือใช่ประกอบอาหาร 

3 หยวกกล้วยอ่อนน ามาประกอบอาหาร อาทิ แกงหยวกกล้วย
ใส่ปลา ใส่เนื้อ ใส่หมู เป็นต้น 

4 ก้าน และใบ ใช้เลี้ยงโค กระบือ หรือสุกร 

5 หยวกกล้วย และหน่ออ่อนน ามาเลี้ยงหมู 

6 กาบล าต้นที่แห้งแล้ว น ามากรีดเป็นเส้นใช้แทนเชือกรัดของ 

คุณค่าทางอาหารของผลกล้วย 

กล้วยสุกมักจะมีรสหวานเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ระยะเวลาใน
การย่อยกล้วยสุกหลังจากรับประทานแล้วสั้นกว่าการย่อยส้ม นม 
กะหล่ าปลี หรือแอปเปิล ดังนั้นกล้วยสุกจึงเหมาะที่จะเป็นอาหาร
ของทารกหรือผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับล าไส้ กล้วยส่วนใหญ่
รับประทานได้ทั้งผลดิบและสุกกล้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงพอๆกับ
มันฝรั่ง แต่มีไขมัน คอเลสเทอรอลและเกลือแร่ต่ า จึงเหมาะส าหรับ
เป็นอาหารของคนท่ีลดความอ้วน กล้วยมีเกลือโซเดียมเพียงเล็กน้อย 
และมีโพแทสเซียม (Potassium) ประมาณ 400 มิลลิกรัม การที่มี
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โพแทสเซียมสูงจะช่วยลดความดันเลือด (Blood pressure) กล้วย
จึงเป็นอาหารที่แนะน าส าหรับคนชรา ผู้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารและเด็กที่ท้องเสียบ่อยๆ กล้วยสามารถลดแก๊สในกระเพาะ
ซึ่งเกิดจากความเครียด และมีวิตามิน A, B6 และ C (เบญจมาศ  
ศิลาย้อย, 2545) โดยคุณค่าอาหารของกล้วยเล็บมือนาง ดังตารางที่ 
1.1 

กล้วยเล็บมือนางจังหวัดชุมพรเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง จากมี
รสชาติหอม หวาน อร่อยกว่ากล้วยเล็บมือนางที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
อ่ืนๆ เนื่องจากด้วยพันธุ์กล้วย ด้วยสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ 
และจากการที่เกษตรกรจ านวนมากนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนาง 
ผลผลิตล้นตลาด จึงน ากล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลายชนิด และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องตลอดมา เหมาะที่จะเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ลักษณะเด่นของกล้วยเล็บมือนางอบ คือ เน้นรสชาติดั้งเดิม
ไม่มีการปรุงแต่ง รส กลิ่น สี เป็นรสชาติของกล้วยเล็บมือนาง 100% 
การผลิตการบรรจุภัณฑ์จะเน้นด้านความสะอาด ถูกหลักอานามัย 
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝาก 

ตารางท่ี 1.1  องค์ประกอบทางเคมี แร่ธาตุ และปริมาณวิตามินของ
ผลกล้วยเล็บมือนาง เป็นกรัมต่อ น้ าหนักสดผลสุก 100 กรัม 

องค์ประกอบทางเคมี กล้วยเล็บมือนาง 
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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บทที่ 2 

การแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์ 

กล้วยเป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมานาน เนื่องจากกล้วยมีถิ่น
ก าเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า กล้วยมี
วิวัฒนาการถึง 50 ล้านปีมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไม้ผลที่มนุษย์รู้จัก
บริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อกันว่า กล้วยเป็นไม้ผล
ชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมา 
กล้วยมีการปลูกกันมากในเอเชียใต้ แม้ในปัจจุบัน ประเทศอินเดียเป็น
ประเทศท่ีมีการปลูกกล้วยมากที่สุดในโลก และมีพันธุ์กล้วยมากมาย 
เมื่อผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ   จึงควรน ามาแปรรูป 
เพ่ือให้เก็บได้นานขึ้น อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิตด้วย โดยมี
การแปรรูปดังนี้ 

แป้งกล้วย 

แป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการน ากล้วยดิบมาแปรรูปเป็น
แป้ง แป้งกล้วยที่ดีต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12  โดยน้ าหนัก ซึ่ง
สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ขนมไทย นอกจากนี้แป้งกล้วยยังเป็น
อาหารเพ่ือสุขภาพ เหมาะส าหรับผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการหลีกเลี่ยง
อาหารจากแป้งสาลี หรือผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนในแป้งสาลี แป้งกล้วย
ได้จากกล้วยดิบซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย   โปรตีน 
ไขมัน  เส้นใย วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ โดยแป้งกล้วยจัดเป็นอาหาร



 

 

เพ่ือสุขภาพเมื่อพิจารณาพลังงานต่อแป้ง 100 กรัม แป้งให้พลังงาน
ต่ าสุด เมื่อเทียบกับแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพดและแป้งสาลี 
เท่ากับ 98, 160, 381 และ 1418 กิโลแคลอรี่  ตามล าดับ 

นอกจากนี้แป้งกล้วยน้ าว้ายังมีสารอ่ืนๆ เช่น เอนไซม์ เพคติน 
และแทนนิน เป็นต้น  แป้งกล้วยมีความสามารถรวมตัวกับน้ าได้เมื่อ
โดนความร้อนจะพองตัวใส  เมื่อโดนความเย็นจะมีลักษณะคล้ายวุ้น 
เนื่องจากเป็นแป้งที่มีอะไมโลสสูง จึงท าให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่
จะน ามาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น คุกกี้ เค้ก ขนมปัง 
เป็นต้น จุฑา พีรพัชระ และคณะ (2554) ผลิตภัณฑ์ขนมอบบางชนิด
สามารถทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 10-50 ตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์  คุณภาพของแป้งกล้วยน้ าว้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
กรรมวิธีการผลิต ความสะอาด และระยะสุกของกล้วย แป้งกล้วยนิยม
ท าจากกล้วยดิบ เนื่องจากปริมาณแป้งและแทนนินสูง   ปริมาณน้ าตาล
น้อย  กล้วยเมื่อสุกท าให้คุณค่าทางอาหารเปลี่ยนแปลงไป เช่น แป้ง
กล้วยน้ าว้า 

ผู้วิจัยพบว่าการผลิตแป้งกล้วยน้ าว้า จากกล้วยน้ าว้าในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นกล้วยน้ าว้าที่มีไส้สีเหลือง ผิวนวลเมื่อ  
แก่จัด พบว่า มีสารประกอบฟีนอลน้อยกว่าแป้งกล้วยเล็บมือนาง และ
ท าได้ง่ายโดยไม่ต้องลวกแต่ตัดกล้วยมาพักไว้ประมาณ 1–2  วัน ก่อน
น ามาผลิตแป้งกล้วย  โดยกรรมวิธีอบแห้งหรือผึ่งแดดจนแห้งที่
อุณหภูมิ  55-60 องศาเซลเซียส โดยมีขั้นตอนการท าแป้งกล้วย         
ดังภาพที่ 2.1    
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ภาพที่ 2.1  แผนภูมขิั้นตอนการผลิตแป้งกล้วยน้ าว้า 

กล้วยน้ าว้าระยะสุก 80% 

ตัดแยกเป็นหวีพักไว้ 1-2 วัน 

ท าความสะอาด 

ตัดขั่วและตัดปลายจุกและแช่น้ าเปล่า 

 

แช่ในสารละลายกรดซติริก 0.1% เวลา 30 นาที 

อบที่อุณหภูมิที่ 55 - 60 องศาเซลเซียส หรือตากให้แห้ง 

สไลด์ และสะเดด็น้ า 

บดเป็นผง 80 – 100 เมช 

กรีดเปลือก และปอกเปลือก 
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                  สรุปขั นตอนการท าแป้งกล้วยกล้วยน  าว้า 

 

 

 

          กล้วยน้ าว้าทั้งหวี              ตัดแบ่งเป็นลูก                                           

               กรดีตามยาว                           ปลอกเปลือก      

                

 

                                       

               สไลด์                                อบ/ตากแห้ง                               

                 

 

 

       ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช            แป้งกล้วย/ผงกล้วย                                                                    
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ภาพที่ 2.2  แผนภูมขิั้นตอนการผลิตแป้งกล้วยเล็บมือนาง 

กรีดเปลือกและลอกเปลือกออก 

ตัดแต่งเป็นผล และลวก น้ าเดือด 1 นาที 

 

แช่กรดซิตริก / เกลือ 

ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 – 100 เมช. 

อบ ท่ีอุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส /ตากจนแห้ง   

 

บดเป็นผง 

 

สไลค์/หั่นเป็นชิ้นบางๆและผ่านน้ าน้ ากรดซิตริก/เกลือ 

กล้วยเล็บมือนาง 
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แป้งที่ผลิตได้ จะมีความชื้นอยู่ระหว่าง 6-7%  แป้งกล้วยคุณค่า
ทางโภชนาการสูงกว่ากล้วยสุกเพราะกล้วยสุกจะเปลี่ยนเป็นน้ าตาล
มากขึ้น จุฑา พีรพัชระ และคณะ (2554)  กล้วยเล็บมือนางสด มีขนาด 
10.28±0.76 เซนติเมตร  ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1  ขนาดความยาวและน้ าหนักของกล้วยเล็บมือนาง 

ลักษณะ ความยาว (ซม.) น้ าหนัก (ก.) 

 ทั้งเปลือก ไม่มีเปลือก ไม่มีเปลือก รวมเปลือก 

ระหว่าง 8.10 – 13.00 07.60 – 11.50 30.00–
40.00 

51.00 –75.00 

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

 

ข้อสังเกตจากการผลิตแป้งกล้วย                     

1.กล้วยน้ าว้า หากผลกล้วยสดมาก จะมียางกล้วยมากและ
ท าให้แป้งมีสีคล้ า หากตัดเครือาและตัดแต่งแยกเป็นหวีและทิ้งไว้ 1-
2 คืน ท าให้ยางกล้วยลดลง ปอกง่ายและไม่ต้องลวก 

2. กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยที่เปลือกบางจึงต้องลวกก่อน
จะท าให้ปอกง่ายขึ้น   แต่ลวกแล้วต้องผ่านน้ าเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ  
ให้ลดลงเร็วที่สุด  

3.แผ่นกล้วยที่สไลด์แล้ว ไม่ต้องแช่ในกรดซิตริก 0.1% แต่
อาจจะล้างผ่าน และต้องสไสด์แล้วเกลี่ยในถาดเข้าอบให้เร็วทีสุ่ด 
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สีของแป้งที่ได้จะไม่ขาวเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสี 
สีของแป้งกล้วยยังขึ้นกับปัจจัยต่างๆ พอสรุปได้คือ 

1. ชนิดของกล้วยและสายพันธ์กล้วย 

2. ระยะแก่-สุกของกล้วย หากเป็นผลกล้วยระยะความแก่ยิ่ง
สูงเนื้อกล้วยสีจะใกล้เคียงกล้วยห่ามมากขึ้น 

3. การเตรียมแผ่นกล้วย จะต้องมีกรรมวิธีการลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงจากกระบวนการเกิดสีน้ าตาล เช่น การแช่ หรือล้าง
น้ าเกลือ หรือกรดซิตริก เป็นต้น  

4. อุปกรณ์ในการตาก ต้องสะอาด  

จากการเตรียมแป้งกล้วยจากกล้วยดิบ มีการควบคุมโดย
การวัดสีเปลือกกล้วยดิบ ด้วย Munsell color charts for plant 
tissues เป็นตัวบงชี้ความแก่ออนของผลกล้วย คุณภาพแป้งที่ได้ ดัง
ตารางที่ 2.2 -2.-3 นั้นคือแป้งกล้วยน้ าว้าสีจะสว่างกว่าแป้งกล้วย
เล็บมือนาง  
ตารางท่ี 2.2  สีผิวเปลือกกล้วยดิบด้วย Munsell color charts 
for plant tissues 
 

กล้วย ค่าของสีเปลือก 
กล้วยเล็บมือนาง 7.5Gy5/8 - 7.5Gy 8/8 
กล้วยน้ าว้า 7.5Gy7/8 - 7.5Gy 8/8 
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ตารางท่ี 2.3 คุณภาพสีของแป้งกล้วย 

แป้งกล้วย l* a* B* 
กล้วยน้ าว้า 83.16 0.02 10.70 
กล้วยเล็บมือนาง 80.36 0.41 10.34 

 

คุณค่าทางโภชนาการแป้งกล้วย                                     

 การเปรียบเทียบคุณค่าอาหารในแป้งกล้วยกล้วยเล็บมือนาง
และกล้วยน้ าว้า  ดังตารางที่ 2.4 – 2.5  พบว่ากล้วยเล็บมือนางมี
โปรตีน  เถ้า และเส้นใยอาหาร สูงกว่ากล้วยน้ าว้า  และพบสาร     
ฟีนอลในแป้งกล้วยเล็บมือนางสูงกว่าอีกด้วยซึ่งส่งผลให้ในขั้นตอน
การท าแป้งกล้วยเล็บมือนางสังเกตได้ด้วยตาว่าสีคล้ าง่าย 

ตารางท่ี 2.4  คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร 
ของแป้งกล้วย (%) 

แป้งกล้วย  โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร 
กล้วยเล็บมือนาง 5.05 0.56 2.38 0.57 
กล้วยน้ าว้า 2.62 0.60 2.04 0.46 

 

ตารางท่ี 2.5  เคมีประกอบด้วย aw ฟีนอลิก และอะไมโลส 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

แป้งกล้วย ฟีนอลิก อะไมโลส 
กล้วยน้ าว้า    173.70±0.55 29.72±0.27 
กล้วยเล็บมือนาง 265.17±0.33 33.06±0.27 
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ขนมดอกจอก 

 

ภาพที่ 2.3  ขนมดอกจอก 
 

ส่วนผสม 

1.แป้งสาลี  3/4  ถ้วย 

2.แป้งข้าวเจ้า  1  ถ้วย 

3.แป้งมัน  ½  ถ้วย 

4.แป้งกล้วย  ¼  ถ้วย 

4.น้ าตาลทราย  ½  ถ้วย 

5.น้ าปูนใส  1  ถ้วย 

6.ไข่   1  ฟอง 

7.เกลือ   ½       ช้อนชา 

8.กะท ิ   ½  ถ้วย   
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วิธีท า 

1.ร่อนแป้งทุกอย่างให้เข้ากัน 2 ครั้ง 

2.เติมน้ าปูนใสลงไปในอ่างผสมที่ร่อนแป้งไว้แล้วคนให้เข้ากัน 

3.เติมน้ าตาลทรายไข่แดงเกลือและกะทิคนให้เข้ากันดี 

4.น ามากรองด้วยกรองละเอียด 

5.ใส่งาค่ัวลงไปคนให้เข้ากัน 

6.ตั้งกระทะ เทน้ ามันลงไปในกระทะ รอให้น้ ามันร้อน  (ใช้ไฟกลาง) 

7.เมื่อน้ ามันร้อนแล้วน าพิมพ์ดอกจอกจุ่มลงไปในกระทะจนพิมพ์
ร้อน ยกออกจากกระทะแล้วน ามาวางบนกระดาษทิชชูเพ่ือซับน้ ามัน
ที่ก้นออก 

8.น าพิมพ์ไปจุ่มในแป้งให้พอดีพิมพ์หรือค่อนพิมพ์แล้วยกไปจุ่มใน
กระทะน้ ามัน แล้วค่อยๆสะบัดให้ขนมหลุดออกจากพิมพ์ 

9.ทอดจนเป็นสีเหลืองทอง แล้วตักออกไปจัดทรงให้สวยงาม 

10.พักไว้ให้เย็น เมื่อเย็นแล้วเก็บใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิด 

ข้อสังเกต 

1.การทอด พิมพ์ไม่ร้อนจะท าให้แป้งไม่ติดพิมพ์ 

2. การพักพิมพ์จึงควรพักในน้ ามันทอด 
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ผงกล้วยชงดื่ม 

 

ภาพที่ 2.4  ผงกล้วยชงดื่ม 
 

ส่วนผสม 

 แป้งกล้วยบดขนาด 100 เมช 1 – 2  ช้อนชา 

 น้ าอุ่น    100  กรัม 

วิธีท า 

 ชงแป้งกล้วยโดยใส่แป้งลงในน้ าอุ่นแล้วคนแรงๆให้เข้ากัน 

 หากเติมสมุนไพรเช่น ผงใบคนทีสอทะเล  โดยการผสมผง
ใบคนท่ีสอทะเล ร้อยละ 1% ของแป้งกล้วย 
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การเตรียมใบคนที่สอ 

1. น าใบคนที่สอทะเล ท าความสะอาด และอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 45 – 50 องศาเซลเซียส หรือตากแดดให้แห้ง 

2. น ามาบดด้วยเครื่องบดละเอียด  ร่อนผ่านตะแกรงร่อน
ละเอียดขนาด 100 เมช 

3. เก็บในที่แห้ง 

ข้อสังเกต 

1. ผงกล้วยชงดื่ม ต้องมีความละเอียดมากกว่า 100 เมช 
2. หากใช้กล้วยที่แก่มากขึ้นหรือแก่จัดเข้าระยะห่ามท าให้รส

ดีขึ้น และมีความหนืดของผงกล้วยจากการเปลี่ยน
โครงสร้างของเพคตินในผลกล้วย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

˜ 30 ˜ 



  
 

 

 

ข้าวเกรียบแป้งกล้วย 

 

ภาพที่ 2.5   ก้อนข้าวเกรียบ 
 

ส่วนผสม 

1 แป้งมัน  200  กรัม 

2. แป้งกล้วย             80 กรัม 

4. น้ าตาล     5 ช้อนชา 

5. เกลือ               1  ช้อนชา 

6. น้ าร้อน  263  กรัม 

วิธีท า 

1.เตรียมส่วนผสมตามสูตรและผสมด้วยน้ าร้อน เดือด) แล้ว
คลุกเคล้า ให้เข้ากัน  

2.นวดจนแป้งเนียนและจับเป็นก้อน  

˜ 31 ˜ 



 

 

3. จากนั้นน าแป้งที่นวดจนได้ที่แล้ว (โด) มาแบ่งเป็นก้อนใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน และน าไปห่อในตองที่ทาน้ ามันเล็กน้อย  

4. เมื่อห่อเสร็จแล้ว น าไปนึ่งเป็นเวลา 45 – 60 นาที (ตาม
ขนาดก้อนโด) จนแป้งสุก เมื่อนึ่งเสร็จแล้วน ามาห่อด้วยฟิล์มใสแล้ว
น าไปแช่ตู้เย็นไว้ รอจนแป้งแข็งตัวได้ที่ 

5. สไลค์ เป็นชิ้นบางๆ แล้วอบแห้งที่ อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส   2- 3 ชั่วโมง  

6. น าแผ่นข้าวเกรียบไปทอดในน้ ามัน  

ข้อสังเกต 

1. หากใช้แป้งกล้วยขนาดน้อยกว่า 80  เมช จะพบปัญหา
เม็ดแป้งไม่สุก 

2. การนึ่งให้ก้อนข้างเกรียบสุก  สังเกตได้ก้อนจะใสขึ้น 

3. การหั่นแผ่นข้าวเกรียบหนา ส่งผลให้การทอดฟู 
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ภาพที่ 2.6  ข้าวเกรียบมันม่วง 

ส่วนผสมของข้าวเกรียบมันม่วง  

1. มันม่วง 200 กรัม 

2. แป้งมัน 200 กรัม 

3. แป้งกล้วย 80 กรัม 

4. เกลือ   5 กรัม 

5. น้ าตาลทราย  15 กรัม 

ขั นตอนการท าข้าวเกรียบ 

การเตรียมมันม่วง 

น ามันม่วงไปล้างให้สะอาดแล้วน านึ่งให้สุก น าไปปลอก
เปลือกแล้วบดให้ละเอียด  
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การเตรียมตัวแป้ง  

          1.เตรียมส่วนผสมทุกอย่าง ในอัตราส่วนที่ของก าหนดไว้ 
ร่อนแป้งให้เข้ากัน เสร็จแล้วใส่เกลือและน้ าตาลลงไป 

        2. เอาแป้งมาผสมกับมันม่วงลงไปนวดคลุกเคล้ากับเนื้อมัน
ม่วงที่บดละเอียด 

        3. เอาตัวแป้งมาผสมกับน้ าร้อน ไม่ติดมือ เป็นอันใช้ได้ 

        4. น าแป้งที่ได้ไปปั้นเป็นก้อนกลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1 นิ้ว แล้วน าไปห่อด้วยใบตอง จากนั้นน านึ่งจนแป้งสุก ใช้
เวลาประมาณ 50 นาท ี

        5. น าแป้งที่นึ่งสุกแล้วไปผึ่งลมให้เย็น แล้วแช่ในตู้เย็น 1 คืน 
ให้แป้งจับตัวแข็งเป็นก้อน 

        6. น าก้อนแป้งที่ได้มาสไลด์เป็นแผ่นบางๆ ขนาดตามความ
เหมาะสมแล้วน าไปตากแดดให้แห้ง เก็บไว้ในที่แห้งหรือบรรจุภัณฑ์
ที่ปิดสนิทก่อนน าไปทอดรับประทาน 

ข้อสังเกต 

1. การเตรียมมันม่วงโดยล้างสะอาดแล้วน ามานึ่งและลอก
เปลือกออกจะมีการสูญเสียเนื้อมันน้อยกว่าการปอกแล้วนึง 

2. มันนึ่งแล้วใช้ไม่หมด สามารถเก็บแช่แข็งไว้ใช้รอบต่อไปได้ 

3. หากท าแป้งมันม่วงปริมาณน้ าหนักการใช้จะลดลงกว่าการ
ใช้มันสด 
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ภาพที่ 2.7  เมอร์แรงกล้วย 
 

เมอร์แรงกล้วย 

ส่วนผสม 

แป้งสาลีตราว่าว 80 กรัม   

แป้งกล้วย 15 กรัม 

ผงฟู 2 กรัม 

Baking Soda 1 กรัม 

นมข้นจืด 70 กรัม 

ไข่ขาว 40 กรัม 

ไข่แดง 60 กรัม 

ครมีออฟทาร์ทาร์ 2 กรัม 

น้ าตาล   40  กรัม 
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วิธีการท าเมอร์แรง 

1. เตรียมกล้วยอบ และ ชั่งส่วนผสมทุกอย่างตามสูตร ร่อน
แป้ง ผงฟู เบคกิ้งโซดา รวมกัน 2 ครั้ง และเปิดเตาอบควบคุมความ
ร้อนที่ 180 องศาเซลเซียส 

2. ตีไข่ขาว ครีมออฟทาร์ทาร์ และน้ าตาลให้ขึ้นฟูตั้งยอดแข็ง 

3. ผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดกับไข่แดงและน้ า ให้เข้ากันแล้ว
น าไปผสมกับฟองไข่ขาวในข้อ 2 

4. น ากล้วยมาชุบ วางในถาดที่รองด้วยกระดาษไข 

5. อบจนขนมเป็นเข้ม แล้วน ามาตั้งบนตะแกรงให้เย็น 

6. บรรจุ 

ข้อสังเกต 

1. หากไม่สามารถหาซื้อครีมออฟทาร์ทาร์ได้ สามารถใช้น้ า
มะนาวทดแทนได้ 

2. หากใช้น้ าตาลทรายสีธรรมชาติ ช่วยเสริมสีและกลิ่น 
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เค้กใส้กล้วยอบ 

ส่วนผสม 

แป้งสาลีตรากิเลน 160 กรัม 

แป้งกล้วย 30 กรัม 

ผงฟู 4 กรัม 

Baking Soda 2 กรัม 

นมข้นจืด            140 กรัม 

ไข่เบอร์ 2             6  ฟอง  

ครีมออฟทาร์ทาร์ 4 กรัม   

น้ าตาลส่วนที่ 1   70  กรัม 

น้ าตาลส่วนที่ 2   70  กรัม 

วิธีการท าเค้กใส้กล้วยอบ 

1. เตรียมกล้วยอบ คัดขนาด น้ าหนักประมาณ 10 กรัมต่อ
ชิ้น และชั่งส่วนผสมทุกอย่างตามสูตร ร่อนแป้ง ผงฟู เบคกิ้งโซดา 
รวมกัน 2 ครั้ง และเปิดเตาอบควบคุมความร้อนที่ 180 องศา
เซลเซียส 

2. ผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดกับไข่แดงและน้ าตาลส่วนที่ 2 
และนมข้นจืดให้เข้ากันพักไว้ 
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3. ตีไข่ขาว ครีมออฟทาร์ทาร์ และน้ าตาลส่วนที่ 1 ให้ขึ้นฟู
ตกยอดแข็ง 

4. น าไปผสมไข่ขาวในข้อ 3 ผสมกับส่วนผสมข้อที่ 2 ด้วย
การตะล่อม ได้ส่วนผสมเค้ก 

5. ใส่ส่วนผสมเค้ก รองก้นพิมพ์เล็กน้อย วางชิ้นกล้วย
ตามยาวพิมพ์ แล้วใสส่วนผสมเค้กปิดทับอีกครั้ง  

6. อบจนแป้งเป็นสีเหลือง น ามาตั้งบนตะแกรงให้เย็น จึง
ปิดฝา 

หมายหตุ 

1 ถ้วยเท่ากับ 30 กรัม (หนึ่งหน่วยบริโภค)  

1 สูตร ผลิตได้ 13 หน่วยบริโภค 

ข้อสังเกต 

1. ควรเลือกกล้วยอบใหม่ๆจะได้สีกล้วยสวย 

2. ขนมจะได้ความหวานและหอมจากกล้วยอบ 
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เค้กแป้งกล้วยเพื่อสุขภาพ 

ส่วนผสม 

แป้งกล้วย 140 กรัม 

ผงฟู 4 กรัม 

หัวกะทิ 160 กรัม 

ไข่เบอร์ 2 (แยกไข่แดง–ไข่ขาว)     4 ฟอง  

ครีมออฟทาร์ทาร์ 4 กรัม   

น้ าตาลส่วนที่ 1   70  กรัม 

น้ าตาลส่วนที่ 2   70  กรัม 

วิธีการท าเค้กแป้งกล้วยเพื่อสุขภาพ 

1. เตรียมกล้วยอบคัดขนาด น้ าหนักประมาณ 10 กรัม และ 
ชั่งส่วนผสมทุกอย่างตามสูตร ร่อนแป้ง ผงฟู   รวมกัน 2 ครั้ง และ
เปิดเตาอบควบคุมความร้อนที่ 180 องศาเซลเซียส 

2. ผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดกับไข่แดงและน้ าตาลส่วนที่ 2 
และหัวกะทใิห้เข้ากันพักไว้ 

3. ตีไข่ขาว ครี่มออฟทาร์ทาร์ และน้ าตาลส่วนที่ 1 ให้ขึ้นฟูตก
ยอดแข็งพั 

4. น าไปผสมไข่ขาวในข้อ 3 ผสมกับส่วนผสมข้อที่ 2 ด้วยการ
ตะล่อม ได้ส่วนผสมเค้กแป้งกล้วยเพื่อสุขภาพ 
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5. ใส่ส่วนผสม รองก้นพิมพ์ถ้วยอลูมิเนียมฟอยด์ขนาด 9.5 
เซนติเมตร วางชิ้นกล้วยอบตามยาวพิมพ์ แล้วใส่ส่วนผสมปิดทับ 

6. อบจนแป้งเป็นสีเหลือง แล้วน ามาตั้งบนตะแกรงให้เย็น จึง
ปิดฝาพิมพ์   

หมายหตุ    

1 ถ้วยเท่ากับ 30 กรัม (หนึ่งหน่วยบริโภค)  

1 สูตร ผลิตได้ 12 หน่วยบริโภค 

ข้อสังเกต 

1. ไข่ไก่ ต้องเลือกไข่สด 

2. เหมาะส าหรับผู้บริโภคท่ีแพ้แป้งสาลี 
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บทที่ 3 

โอกาสทางการตลาด 

โอกาสทางการตลาด เป็นผลจากความความต้องการรวมทั้ง
ความสนใจของผู้ซื้อที่มีความเป็นไปได้สูง  และผู้ขายสามารถท า
ก าไรโดยการสร้างความพึงพอใจตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ  
ซ่ึงโอกาสทางการตลาด มีโอกาสเกิดได้จาก 3 ปัจจัย คือ  ผลิตภัณฑ์
บางอย่างขาดแคลน   ผลิตภัณฑ์ที่่มีอยู่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ใหม่หรือดีเลิศกว่าคู่แข่งขัน  และทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
บริการใหม่  หรือโอกาสทางการตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินงานให้ทันต่อเวลาและสามารถท าก าไรได้   

จากแนวคิดโอกาสทางการตลาด  พบว่าการน าแป้งกล้วย
ซ่ึงมีคุณสมบัติเด่นด้านการผลิตที่สามารถผลิตได้ง่าย  สามารถผลิต
ในครัวเรือนได้อย่างสะดวก  และในแง่คุณค่าทางโภชนาการเป็น
แป้งซึ่งมีเถ้าและเส้นใยสูง และยังมีโปรตีนชนิดที่แตกต่างจากข้าว
สาลี  จึงสามารถใช้แทนแป้งสาลีได้ 100 %  ในผลิตภัณฑ์เค้กเพ่ือ
สุขภาพ  และจากกระแสการรับประทานกล้วยน้ าว้าดิบต้านโควิด – 
19 นับเป็นปัจจัยเสริมการตลาดของแป้งกล้วย  ดังนั้นผลิตภัณฑ์
จากแป้งกล้วยในรูปแบบต่างๆมีโอกาสทางการตลาดสูงมาก  
โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  อาทิผงกล้วยชงดื่ม  เค้ก
กล้ วยซึ่ ง ใช้ผงกล้วยแทนแป้งสาลี   ตลอดจนคุกกี้   ในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แป้งกล้วยสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ 100 % 
น้อยกว่าตามเทคนิคการผลิต  แต่ในส่วนขนมปังยัมต้องท าการศึกษา  



 

 

เนื่องจากลักษณะที่ดีของขนมปังนั้นต้องผลิตมาจากแป้งที่มีกลูเตน 
ซึ่งในแป้งกล้วยไม่มีกลูเตน   และหากมองในแง่การบริการ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน 3  กรุงชิงนั้นจะเด่น
มากด้านบริการจากที่เป็นจุดที่ลูกค้าเข้าถึงและเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย  
ลูกค้านักท่องเที่ยวที่ไปนั้นทุกคนมีความพร้อมในการที่จะมีของฝาก
เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกลแต่มีลูกค้าเพ่ิมขึ้นตลอดด้วยระบบขนส่งที่
ดีขึ้นและความเป็นธรรมชาติ  รวมทั้งในพ้ืนที่ยังไม่มีสิ้นค้าโดยเฉพาะ
อาหารที่เด่น  จึงง่ายในการเข้าถึงและการสร้างผลิตภัณฑ์  ส่วนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรพ่อตาหินช้าง  ซึ่งมีจุดขายที่เด่นเรื่องกล้วยเล็บมือนาง
และมีกลุ่มผู้ขายจ านวนมากทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม  
แต่ปัจจุบันกลุ่มมีปัญหาสมาชิกที่ผลิตแป้งกล้วยมีปัญหาด้านการ
ผลิต  แต่เป็นโอกาสให้กับสมาชิกที่สนใจในการผลิตแป้งกล้วยได้
ต่อไป 

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

 อาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จ าเป็นต่อร่างกาย 
นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และที่ส าคัญคือการ
รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย  แป้งกล้วยมีคุณสมบัติ
เป็นแป้ง RS จึงตอบสนองอาหารประเภทกลุ่มเพ่ือสุขภาพได้ดี  แต่ก็
อยู่วีการปรุงอาหารเช่นกัน  อาหารเพ่ือสุขภาพ หรืออาหารคลีน 
เป็นอาหารทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ   
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 ข้าวเกรียบผ่านการพองตัวด้วยไมโครเวฟ  เป็นผลิตภัณฑ์
ตอบโจทย์เพ่ือสุขภาพทีดี  รวมทั้งมีแป้งกล้วยสูงถึง 20% ก็จะตอบ
โจทย์อาหารคลีนหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ  ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารที่น าสมัยในยุคปัจจุบันนี้  

 เค้กแป้งกล้วยซึ่งปราศจากแป้งสาลี  ท าเป็นอาหารที่ตอบ
โจทย์กลุ่มคนแพ้แป้งสาลี  การแพ้อาหาร อาการที่เกิดขึ้น เช่น ปวด
ศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน ภาวะสมาธิสั้น คัดจมูก น้ ามูกไหลเรื้อรัง ผื่น
ลมพิษเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ ท้องเสีย ล าไส้ระคายเคือง ล าไส้อักเสบ 
ท้องผูก จุกเสียดแน่นท้อง น้ าหนักข้ึนง่าย ปวดกล้ามเนื้อ  เป็นต้น   

 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบแป้งกล้วย  เค้กจากแป้งกล้วย  
ผงกล้วยชงดื่ม  เป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่คือผลิตให้ตอบโจทย์เพ่ือ
สุขภาพเป็นโอกาสทางการตลาดอาหารน าสมัยที่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่
และมากข้ึนในปัจจุบัน 

จุดคุ้มทุน  

จุดคุ้มทุน  (Break-even point)   โดยใช้แบบประเมิน
โครงการทางเศรษฐศาสตร์ตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ส านัก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)  ด้วยการค านวณ
ผลตอบแทนของโครงการ  พบว่าทางกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงเกษตรผสมผสาน 3 กรุงชิง เมื่อประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์น้อยกว่า1  
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สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า)  
= รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจ านวนคน(ทั งโครงการ X 12 ดือน 
 

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง มีผ ู้ต่อยอดร่วมโครงการ 3 ราย   
รายได้เฉลี่ย รายละ 5000  บาทต่อเดือนต่อราย 

ผลตอบแทนโครงการ  = (15,000 * 12)/175,000  

   = 1.03 เท่า 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงเกษตรผสมผสาน 3 
กรุงชิง  จะมีรายได้จากการต่อยอดเฉลี่ย 10,000  บาทต่อเดือน 

ผลตอบแทนโครงการ  = (10,000 * 12)/175,000  

   = 0.07 เท่า 

 

 

 

 

 

 

   ต้นทุนโครงการ (ต่อคน) 
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เปรียบเที่ยบคุณค่าทางโภชนาการ  ต่อ 30 กรัม (1 หน่วย
บริโภค) 

สารอาหาร หน่วย เค้ก 
ใส้กล้วย 

เค้ก 
แป้งกล้วย 

ข้าวเกรียบ
แป้งกล้วย 

พลังงาน แคลอรี่ 135 97 37 
ไขมันท้ังหมด กรัม 5.9 4.6 1.9 
คาร์โบไฮเดรท กรัม 26.4 13 5.4 
โปรตีน กรัม 3.8 2.2 0.1 
โซเดี่ยม มิลลิกรัม 27 23 76 
วิตามินด ี มิลลิกรัม 5.33 5 - 
แคลเซียม มิลลิกรัม 26 10 1.0 
โปแทสเซยีม มิลลิกรัม 67.33 57 18 
เยื่อใยอาหาร  กรัม 0.57 0.3 0.2 

ในปีนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง  จากการระบาดโควิด-
19  ซึ่งลูกค้าของทั้งสองกลุ่มคือนักท่องเที่ยว ท าให้ก าลังการใช้จ่าย
ลดน้อยลง  จึงจะจ าเป็นต้ัมองมีการการโฆษณา การประชาสัมพันธ์  
ในเชิงรุกคือออนไลน์ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ แต่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  2563-2564  นั้น ไม่ดีอย่างที่
ค าดการณ์กั น เอา ไ ว้  เนื่ อ งจาก เป็ น ไปตาม เศรษฐกิ จ โลก 
ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ดังนั้น จึงต้องพยายามหาวิธีในการ
ปรับกลยุทธ์การขายและการด าเนินงานเพ่ือเกื้อหนุนกับทิศทางของ
ธุรกิจ ซึ่งแนวทางใหม่นั้นให้ความส าคัญกับการจัดหาการบริการเชิง
บูรณาการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งก็จะเป็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชน ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้าน  และการติดตามสื่อสารกับผู้วิจัย
ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ก็เป็นปัญหาในการสื่อสารและ
ร่วมแก้ปัญหาให้กับชุมชน  ชุมชนจึงต้องเรียนรู้เรื่องของข่องทาง
การตลาดให้มากขึ้น 

ลักษณะช่องทางการตลาด 2 ประเภท คือ 1. ช่องทางตรง 
หมายถึง ช่องทางที่ผู้ผลิตน าสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ผ่าน
คนกลาง โดยใช้ช่องทางผ่านการขายโดยการตั้งแผงลอยจ าหน่าย 
สินค้า บริเวณเส้นถนนหลักในต าบลต่างๆ  โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นผู้
จ าหน่ายด้วยตนเอง  2. ช่องทางอ้อม หมายถึง ช่องทางที่ผู้ผลิต น า
สินค้าสู่ผู้บริโภคโดยผ่านคนกลาง ส่วนใหญ่เป็น ลักษณะผู้ค้าส่ง การ
จัดจ าหน่ายทางตรง จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหรือชุมชนใน
เบื้องต้น ตัวอย่างเช่น การผลิตและขายในชุมชนโดยกลุ่มหรือชุมชน
ขายเองซึ่งเหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ  ซึ่งจะได้ให้ความรู้และ
รับทราบข้อแนะน าจากลูกค้าอีกด้วย  อีกทั้งสิ่งที่ควรท าควบคู่ไปคือ 
การมีตัวอย่างส าหรับการชิม  ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาจใช้แบบรูปแบบ
ง่ายๆ แต่ดูสะอาดและปลอดภัย เช่นถุงกระดาษน้ าตาลชนิดใช้บรรจุ
อาหาร ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ควรเพ่ิมฉลากอาหารเพ่ือให้
สามารถมีข้อมลูติดต่อกลับได้ในภายหลัง   
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บทสรุป 

จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งแต่
ละกลุ่มจะมีฐานความรู้ องค์รวมด้านทักษะที่แตกต่างกัน พอสรุปได้
ดังนี้ 

การผลิตแป้งกล้วยและผงกล้วย 

การผลิตแป้งกล้วย  จะเห็นได้ว่าหลังจากได้ท าการถ่ายทอด
องค์ความรู้และทักษะการผลิตแป้งกล้วยโดยการให้ท าซ้ าๆ  ผู้เข้า
อบรมมีทักษะในการจัดการ การผลิตให้เร็วขึ้นและได้แป้งกล้วยที่มี
คุณภาพดังนี้ 

1. หากกลัวยน้ าว้ามีเมล็ด สุ่มผลกล้วยมาจากหวี หากผล
กล้วยที่สุ่มมาพบว่ามีเมล็ด กล้วยทุกผลในหวีนั้นจะเจอเมล็ด ซึ่ง
ปัญหาการสไลด์ จึงควรแยกออกไป 

2. ระยะแก่จัดของกล้วยมีผลต่อลักษณะของแป้ง หากใช้
กล้วยแก่จัดเมื่อน ามาชงดื่มการละลายจะดีกว่าและมีสัมผัสในปากดี
(Taste in mouth) 

3. หากต้องการเพ่ิมกลิ่นรสชวนรับประทานผงกล้วยชงดื่ม
นอกจากเสริมสมุนไพรแล้ว  อาจจะใช้กลิ่นวนิลลาก็ได้  นอกจากนี้
อาจจะใช้ผงกล้วยหอมท่ีสุกระยะที่ 2 ในช่วงแรก 

4. ผงกล้วยชงดืมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตให้มีอนุภาค
ขนาดเล็กนั้นคือต้องร่อนผ่านตะแกรงมากกว่าหรือเท่ากับ 100 เมช  



 

 

การผลิตข้าวเกรียบ 

1. เนื่องจากมีส่วนผสมของแป้งมัน ดังนั้นก่อนการขึ้นรูปต้อง
ใช้น้ าร้อนในการนวดแป้งให้มันเกิดเป็นแป้งสุกและมีคุณสมบัติเป็น
แป้งเจลท าให้นวดเป็นก้อนและข้ึนรูปเป็นก้อนข้าวเกรียบได้ดี 

2. การเติมส่วนผสมอ่ืนๆเช่น มันม่วง การนึ่งก่อนปอกจะท า
ให้สามารถลดการสุญเสียเนื้อมันน้อยกว่าการปอกก่อนการนึ่ง 

3. มันม่วง อาจจะท าเป็นผงมันม่วง ซึ่งง่ายในการน ามาใช้ แต่
ยุ่งยากในการเตรียมเนื่องจากต้องบดเช่นเดี่ยวกับแป้งกล้วย 

4.แป้งกล้วยส าหรับท าข้าวเกรียบ สามารถร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 80 เมช 

การผลิตชิฟฟอนไส้กล้วยอบ 

 1. เลือกใช้กล้วยอบใหม่ๆ ท าให้ได้ชิฟฟอนหอมหวาน 

 2. จุดขายผลิตภัณฑ์ คือไม่มีน้ ามัน/เนย 

 3.อาจจะปรับสูตรใช้นมอ่ืนๆแทนนมข้นจืดจากนมวัว 

 

 

 

 

 

˜ 48 ˜ 



  
 

 

ข้อสังเกตจากการด าเนินโครงการ 

 1. การจัดด าเนินโครงการ เป็นช่วงปีเกิดภาวะการระบาด
ของไวรัสโควิด-19  ส่งผลต่อการติดตามเพ่ือแก้ปัญหาให้กับกลุ่ม
หรือสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเพ่ือความยั่งยืนของโครงการ จึงมีปัญหา
บ้าง  แต่สามารถให้การติดตามออนไลน์  แต่การร่วมแก้ปัญหายัง
ขาดความคล่องตัว 

 2. จากการทดสอบตลาดการผลิตข้าวเกรียบที่มีขนาดชิ้น
พอค าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค  จึงเป็นแนวทางการผลิตข้าว
เกรียบที่ชุมชนมักจะนั้นชิ้นใหญ่เพื่อดูมีปริมาตรในการบรรจุ   

ในโครงการจึงเน้นการน าแสดงจ านวนน้ าหนักที่บรรจุ 
ควบคู่กับหน่วยบริโภค 

 3. การผลิตแป้งกล้วย จะต้องหลีกเลี่ยงกล้วยที่มีเมล็ด
เพราะอาจจะเกิดอันตรายในระหว่างการผลิตได้   

4. การผลิตแป้งกล้วยสามารถท าได้ง่าย โดยใช้ตะแกรงร่อน
ชนิดมีฐานรองและมีฝาปิด 
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5. การจัดการกลุ่มของชุมชน  เพ่ือความยั่งยืนจักต้องค้นหา
ตัวแทนหรือต้นแบบในการด าเนินกิจกรรมต่อยอดหลังสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือสมาชิกเห็นถึงความส าเร็จก็จะมีการน าไปขยายผล
ต่อไป 

6. การติดตามผล  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องติดตามเพ่ือให้
ความช่วยเหลือชี้แนะหากต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการปฏิบัติอาจ
มีปัญหาในเชิงวิชาการท่ีชุมชนมิอาจเข้าใจได้ 

7. ในการฝึกทักษะ  ผู้รับผิกชอบโครงการ  ต้องสังเกตุทักษะ
ของสมาชิกแต่ละราย  และช่วยให้ค าชี้แนะการจัดบทบาทหน้าที่ให้
เหมาะสมกับความถนัด  ท าให้กลุ่มฯมีประสิทธิภาพในการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 
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