กลวยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ไดรับพระราชทานอนุญาตใหเขาร"วม
โครงการอนุรักษ%พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ในกรอบงานการใชประโยชน%ที่พัฒนาผลงานจากฐานความรูดานการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่พัฒนาในรูปแบบชุดโครงการ "กลวยครบวงจร" ภายใต
กิจกรรมที่ 4 คือ กิจกรรมอนุรักษ%และใชประโยชน%พันธุกรรมพืช
ชุดโครงการวิจัยกลวยครบวงจร เป9นผลงานจากการบูรณาการความร"วมมือของนักวิจัยที่เริ่มตนจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช จนกระทั่งปรับเปลี่ยนเป9นสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร% และคณะสถาป=ตยกรรมศาสตร%และการออกแบบ มทร.พระนคร ในป=จจุบัน รวมทั้งเป9น
ผลงานที่มีการบูรณาการความร"วมมือระหว"างมหาวิทยาลัยกับองค%กรปกครองทองถิ่นและภาคชุมชนที่เป9นผูใช
ประโยชน% โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเป9นการใชประโยชน%จากกลวยในรูปแบบของผลกลวย และตน
กลวยแยกเป9นผลงานวิจัยส"วนของอาหาร และไม"ใช"อาหาร หรือเรียกว"าผลงานดานหัตถกรรม รวม 8 ผลงาน
1 แปAงกลวย
เจาของผลงาน : วลัย หุตะโกวิท และ ดวงแข สุขโข
แปAง กลวยเป9นผลิตภัณฑ%ที่ไดจากการนํากลวยน้ําวาดิบมาแปรรูปเป9นแปAง เพื่อเป9นการถนอมอาหาร
และสามารถนําไปเป9นส"วนประกอบในผลิตภัณฑ%อาหารต"างๆ ไดแก" ผลิตภัณฑ%ขนมอบ และผลิตภัณฑ%ขนมไทย
แปAง กลวยจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีรวมตัวกับน้ําไดดี คือ เมื่อไดรับความรอนจะ
พองตัวใส เมื่อปล"อยใหเย็นจะเกิดลักษณะคลายวุน เนื่องจากเป9นแปAงที่มีอะไมโลสสูง จึงทําใหมีคุณสมบัติพิเศษ
เหมาะที่จะนํามาทดแทนแปAงสาลีในผลิตภัณฑ%ขนมอบไดดี บางชนิดของผลิตภัณฑ%สามารถทดแทนไดสูงถึงรอย
ละ 80 โดยคุณภาพของแปAงกลวย จะขึ้นอยู"กับกรรมวิธีการผลิต ความสะอาด และความสุกของกลวยเป9น
สําคัญ กลวยดิบจะมีปริมาณแปAงและแทนนินสูง ปริมาณน้ําตาลนอย การสุกของกลวยทําใหคุณค"าทางอาหาร
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแปAง แปAงกลวยที่ผลิตโดยกรรมวิธีอบแหง หรือผึ่งแดดจนแหงที่อุณหภูมิ 55 G 60
องศาเซลเซียส สีของแปAงที่ไดจะไม"ขาวเหมือนแปAงจากธัญพืชประเภทหัว เนื่องจากไม"ไดผ"านกระบวนการฟอกสี
เมื่อนําไปเป9นส"วนผสมในผลิตภัณฑ%ขนมอบหรือขนมไทย ผลิตภัณฑ%อาหารที่ไดจะมีสีค"อนขางคล้ํา ซึ่งผูบริโภค
จะพึงพอใจมากกว"าใชแปAงกลวยที่ผ"านกระบวนการฟอกสี ผลิตภัณฑ%อาหารที่ไดมีลักษณะทางกายภาพดี
จัดเป9นอาหารสุขภาพ

2 ขนมอบจากแปAงกลวย
เจาของผลงาน : จุฑามาศ พีรพัชระ
แปAงกลวย เป9น ผลิตภัณฑ%แปรรูปจากกลวยน้ําวาดิบ มีคุณค"าทางโภชนาการสูง ส"วนแปAงสาลี ถือว"า
เป9นวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมอบหลายชนิด และส"วนใหญ"นําเขาจากต"างประเทศ การศึกษาการใชแปAงกลวย
น้ําวาทดแทนแปAงสาลีบางส"วน จึงเป9นหนทางหนึ่งที่ช"วยส"งเสริมการใชแปAงกลวยใหมีบทบาทในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ%อาหาร งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแปAงกลวยที่ใชทดแทนแปAงสาลีในผลิตภัณฑ%
ขนมอบ 5 ประเภท จํานวน 21 รายการ ซึ่งสามารถใชแปAงกลวยทดแทนแปAงสาลีไดตั้งแต"รอยละ 20G80
ประโยชน%ที่ไดรับ คือ 1) ลดป=ญหาราคากลวยตกต่ําในฤดูกาลผลิต 2) เพิ่มปริมาณการใชประโยชน%จากกลวยซึ่ง
เป9นวัตถุดิบทองถิ่น 3) สรางมูลค"าเพิ่มแก"ผลิตภัณฑ%จากกลวย 4) เป9นแนวทางช"วยลดปริมาณการนําเขาแปAง
สาลีจากต"างประเทศ 5) ส"งเสริมใหชุมชนสามารถสรางอาชีพดวยตนเองได 6) สามารถพัฒนาผลงานวิจัยเขาสู"
ตลาดธุรกิจนานาชาติ

3 ขนมไทยจากแปAงกลวย
เจาของผลงาน : วไลภรณ% สุทธา
ขนมไทยแต"โบราณ มีรสชาติและลักษณะไม"แตกต"างกันมากนัก เครื่องปรุงหลักที่สําคัญ คือ แปAง
น้ําตาล มะพราว และไข" เรียกชื่อขนมแตกต"างกันตามวัตถุดิบที่ใช รูปร"าง และรสชาติ ขนมไทยในป=จจุบันมีการ
ใชเครื่องทุ"นแรงเพื่อใหสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการดัดแปลงใชวัตถุดิบชนิดอื่นมาเสริมหรือทดแทนวัตถุดิบเดิม
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ%ใหม"ที่มีรสชาติ กลิ่นหอม และคุณค"าทางโภชนาการสูงขึ้น และยังเป9นการส"งเสริมการใช
วัตถุดิบภายในประเทศใหเกิดประโยชน%มากขึ้น วัตถุดิบที่นํามาใชในการวิจัย คือ ผลกลวยน้ําวาดิบ น้ํามาทําเป9น
แปAงกลวย ใชในผลิตภัณฑ%ขนมไทยได 10 ชนิด

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ%อาหารเชาสําเร็จรูปจากแปAงกลวยดวยเทคโนโลยีเอกซ%ทรูชัน
เจาของผลงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร%การอาหารและโภชนาการ
เป9นการพัฒนาผลิตภัณฑ%อาหารเชาจากแปAงกลวยโดยเครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว เป9นสูตรที่ใชแปAง
กลวย 70 กรัม เกล็ดขาวโพด 30 กรัม และน้ําตาลทรายขาว 3 กรัม ค"าอัตราการพองตัว ความหนาแน"น
ปริมาณน้ําอิสระ (Aw) และค"าสี เท"ากับ 1.69 ± 0.01 , 0.15 ± 0.001 , 0.34 ± 0.02 , L* (ค"าความสว"าง)
60.41 ± 0.16 , a* (สีแดง) 1.19±0.02 , และ b* (สีเหลือง) 15.26 ± 0.16 ผลิตภัณฑ%มีสีเหลืองอ"อน
ตามลํ าดับ คุณภาพทางเคมีประกอบดวย ความชื้นโปรตีน ไขมัน เยื่ อใย เถา และคาร%โบไฮเดรต เท"า กับ
6.60 ± 0.16 , 7.88 ± 0.16 , 0.07 ± 0.16 , 1.85 ± 0.16 , 1.31 ± 0.16 และ 82.3 ± 0.16 ตามลําดับ
ดังนั้นจึงเป9นการเพิ่มทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑ%อาหารสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ%มีคุณค"าทางโภชนาการสูงและ
บริโภคไดทุกเพศทุกวัย

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ%และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกลวย
เจาของผลงาน : ชมภูนุช เผื่อนพิภพ และ คณะ
เป9นการประยุกต%ใชแนวทางทฤษฎีใหม"ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัวฯ ตามปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดย นําภูมิป=ญญาและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ%ทางการเกษตรใหมีราคาและเป9น ประโยชน%ต"อ
สุขภาพ ทําการต"อยอดโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม"มาใชในการผลิต เป9นการสรางมูลค"าเพิ่มแก"สินคาเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได สรางงาน สรางเงินในชุมชน โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค%เพื่อ1) พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการ
พัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ%อาหารจากกลวย จํานวน 6 ผลิตภัณฑ% ไดแก" การใชแปAงกลวยเป9นสารใหความคง
ตัวในไอศกรีมกะทิ, ผักและผลไมอัดเม็ด, การผลิตหมูยอจากกลวยน้ําวา, เครื่องดื่ม เยลลี่เสริมแปAงกลวยรสสม
, ขนม ขบเคี้ยวจากแปAงกลวย และกลวยไข"เชื่อมพรอมรับประทานบรรจุกระป\อง 2) เพื่อศึกษาอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ%อาหารจากกลวย และ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีต"อผลิตภัณฑ%อาหารจากกลวย โดย
กลุ"มเปAาหมายในการถ"ายทอดเทคโนโลยีเป9นผูประกอบการผลิตอาหารแปรรูป เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ%เพื่อสิ่งแวดลอมจากเสนใยกลวยสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ%อาหารสําเร็จรูป
เจาของผลงาน : บุษรา สรอยระยา และ คณะ
เป9นการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคต"อบรรจุภัณฑ%เพื่อสิ่งแวดลอมจากเสน ใยกลวยสําหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ%อาหารสําเร็จรูป ไดแก" ซอง (StandGup pouch) กล"องกระดาษ (Paper Box) ถวยกระดาษ (Paper
Cup) ถุงกระดาษ (Zip Lock Paper Bag) ของ ป=จจัยดานต"างๆ ในภาพรวมอยู"ในระดับดีทุกรูปแบบ แสดงถึง
ความสอดคลองของการออกแบบที่มีอัตลักษณ% ทั้งดานโครงสราง และดานกราฟpก เมื่อพิจารณาเป9นรายดาน
นั้น ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ%พบว"า ป=จจัยที่มีความคิดเห็นในทุกรูปแบบอยู"ในระดับดีมาก คือ บรรจุภัณฑ%มี
รูปแบบที่มีความสวยงาม โดดเด"น มีเอกลักษณ% เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ% และเหมาะสําหรับมอบเป9นของฝาก
ของที่ระลึก และในส"วนป=จจัยที่มีความคิดเห็นทุกรูปแบบอยู"ในระดับปานกลาง คือ บรรจุภัณฑ%มีรูปแบบและ
โครงสรางที่เหมาะสมต"อการเก็บรักษา เนื่องจากเป9นบรรจุภัณฑ%เพื่อสิ่งแวดลอมจากเสนใยกลวย ซึ่งเป9นวัสดุ
จากธรรมชาติสามารถย"อยสลายไดง"าย ในดานกราฟpกของบรรจุภัณฑ%พบว"า ป=จจัยที่มีความคิดเห็นในทุก
รูปแบบรวมอยู"ในระดับดีมาก คือตัวอักษรของตราสินคามีความเป9นเอกลักษณ% รองลงมาไดแก"สรางความจดจํา
ไดง"าย ส"วนป=จจัยอื่นๆ มีระดับความคิดเห็นรวมอยู"ในระดับดีทุกรูปแบบ

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ%เสนใยกลวยเชิงอุตสาหกรรม
เจาของผลงาน : บุษรา สรอยระยา และ คณะ
ดําเนินการศึกษาปริมาณเสนใยดิบ การแยกเสนใยกลวย พัฒนาเสนดายใยผสมกลวย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ%จากผาทอใบผสมกลวย โดยดําเนินการ 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาปริมาณเสนใยจากตนกลวย โดยใช
เครื่องแยกเสนใย ระยะที่ 2 แยกเสนใยแบบสด แบบหมัก และแยกเสนใยโดยใชสารเคมี และความรอน นําเสนใย
ที่ไดไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ระยะที่ 3 เสนใยแบบสด ผลิตเป9นเสนดายผสมใยกลวย ระยะที่ 4 ทอเป9น
ผืนผา และพัฒนาเป9นผลิตภัณฑ%ต"างๆ อาทิ เสื้อสตรี เสื้อบุรุษ กระเป\าถือ หมอนอิง เนคไท และชุดบนโตrะอาหาร

8 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ%จากกาบกลวยเพื่อส"งเสริมอาชีพในจังหวัดป=ตตานี
เจาของผลงาน : อาณัฏ ศิริพิชญ%ตระกูล และ คณะ
เป9นการนําวัสดุ กาบกลวยไปใชประโยชน%ในรูปแบบแผ"นและนําไปแปรรูปเป9นผลิตภัณฑ% โดยขอดีของ
วัสดุที่ไดรับการแปรรูปคือ ไม"มีความชื้นบนแผ"นกาบกลวย เนื่องจากไดรับการอบและผึ่งแดดจนแหง มีความ
ยืดหยุ"นในตัววัสดุ เพราะวัสดุมีลายรอนของกาบกลวย ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ การนําวัสดุกาบกลวย
ไปทดสอบกับวัสดุประเภทอื่น และมีการนํากาบกลวยไปผลิตเป9นกระดาษโดยผ"านกระบวนการแปรรูป และ
วิเคราะห%รูปแบบวัสดุและการทดสอบทางกายภาพของ พบว"า สามารถนําไปออกแบบเป9นผลิตภัณฑ%ประเภท
ของใช และของตกแต"งบาน โดยการใชร"วมกับวัสดุอื่นทําใหเกิดความแปลกใหม"ของผลิตภัณฑ% เป9นแนวทาง
ใหม"ของการออกแบบผลิตภัณฑ%สําหรับเพื่อชุมชน

ผลงานวิจัยชุดกลวยครบวงจรทั้ง 8 ผลงาน นอกจากเป9นผลงานเพื่อสนองพระราชดําริในโครงการ
อนุรักษ%พันธุกรรมพืชแลว ยังสามารถนําไปใชประโยชน%แก"ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม และ
ผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ% ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต และในเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ"านมา
ชุดโครงการวิจัยนี้ ยังไดรับรางวัล Gold Award ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ% โครงการ Thailand
Research Expo 2014 Award จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห"งชาติ (วช.)

ผูเขียน : จุฑามาศ พีรพัชระ

