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บทคัดยอ 
 งานวิ จัย น้ี มีวัตถุประสงค เพื่ อพัฒนากระบวนการที่
เหมาะสมตอการลดการเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑกลวยกวน โดย
ศึกษาผลของชนิดกลวย  (กลวยนํ้าวา, กลวยไข และกลวยหักมุก) 
ชนิดนํ้าตาล  (นํ้าตาลทราย, นํ้าตาลปบ และนํ้าผ้ึง) การทําพรีทรีท
เมนตดวยกรดซิตริก และกระบวนการใหความรอนดวยไมโครเวฟ  
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และการยอมรับของ
ผูบริโภค  ผลการศึกษาพบวากลวยกวนที่ผลิตไดสวนใหญจะมีคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS) และคาปริมาณกรด
ทั้งหมด (TA) ประมาณ 50-60 บริกซ และ 0.3-0.4 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตัวอยาง ตามลําดับ สวนคาความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aW) อยู
ในชวงรอยละ 20-30 และ 0.60-0.85 ตามลําดับ ในขณะที่คาสี
แตกตางกันตามพันธุกลวย ชนิดของน้ําตาล  และการทําพรีทรีทเมนต 
ซ่ึงเม่ือคัดเลือกตัวอยางไปทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน 4 
ตัวอยาง โดยทุกตัวอยางใชนํ้าตาลปบในการกวน พบวากลวยนํ้าวา
ไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด  นอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให
เห็นวาการใชไมโครเวฟเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ มีสามารถนํามา
ประยุกตใชเพื่อลดการเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑกลวยกวนได 
 
คําสําคัญ: กลวยกวน, สีนํ้าตาล, ไมโครเวฟ, พรีทรีทเมนต, นํ้าตาล 
 
Abstract 
 The objective of this research was to develop the 
appropriate process for decrease browning formations in sugar-
boiled banana puree products.  To achieve the desirable 
characteristics of banana products, the effect of banana 
cultivars (Kluai Nam Wa, Kluai Khai, and Kluai Hak Muk), types 
of sugar (cane, coconut, and honey), pretreatment with citric 
acid, and microwave heating were investigated. Several 
physicochemical measurements and consumer acceptance 
were used as the indexes to select the high quality products. All 
samples received from each treatment had total soluble solid 
(TSS) and total acidity (TA) values about 50-60°brix and 0.3-0.4 
mg/100 g sample, while moisture content and water activity (aW) 
ranged between 20-30% and 0.60-0.85, respectively. In 
addition, the color values were difference according to banana 
cultivars, sugar types, and pretreatment process. Subsequently, 
four samples using only coconut sugar were screened to study 
consumer acceptance. Kluai Nam Wa showed the highest 

scores. Moreover, the results demonstrated microwave heating 
was an alternative method that could apply to reduce browning 
color in sugar-boiled banana puree products.        
 
Keywords: sugar-boiled banana puree, browning, microwave, 
pretreatment, sugar 
 
1. บทนํา 

กลวย (Musa sp.) เปนผลไมเขตรอนชื้นที่ปลูกงายและมี
อยูเกือบทั่วทุกภาคของประทศไทย โดยกลวยเปนแหลงของ
สารอาหารที่สําคัญ โดยเฉพาะคารโบไฮเดรต เกลือแร และวิตามิน 
รวมถึงกรดอะมิโนที่จําเปนที่สําคัญ เชน ไทโรซีน (tyrosine), ฟนิลอะ
ลานีน (phenylalanine) และทริปโตแฟน (tryptophan) ซ่ึงจําเปน
สําหรับรางกายในดานการสรางสารเคมีสําหรับการสงผานคลื่นสมอง 
(neuro transmission)  

ประเทศไทยนับวาเปนแหลงผลิตกลวยแหลงใหญ  แตก็ยัง
ไมเปนอันดับตนๆ อยางอินเดีย ฟลิปปนส หรืออินโดนีเซีย   โดยสวน
ใหญประเทศไทยนิยมนํามาใชบริโภคกันเพียงในประเทศมากกวาการ
สงออก  เน่ืองจากกลวยน้ันช้ําไดงาย  และมีการตกกระของผิวเร็ว 
ประกอบกับการเก็บรักษาผลกลวยที่อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิที่
เหมาะสม จะทําใหสีผิวของผลกลวยทั้งดิบและสุกเปลี่ยนเปนสีเทา
นํ้าตาล (chilling injury) ซ่ึงเปนขอจํากัดในสงออกกลวย ดวยเหตุน้ี
การแปรรูปจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยแกไขปญหาดังกลาว   

 ผลิตภัณฑกลวยแปรรูปมีหลายชนิด เชน กลวยฉาบ 
กลวยตาก กลวยบรรจุกระปอง เปนตน  ทั้ง น้ีกลวยกวนก็เปน
ผลิตภัณฑหน่ึงที่ไดรับความนิยมในการบริโภคเชนกัน  อยางไรก็ตาม
ปญหาที่มักเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกลวยกวนคือการเปลี่ยนเปนสี
ดําคล้ํา เน่ืองจากปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล (browning reaction) ทั้ง
แบบท่ีเรงดวยเอนไซมและไมเรงดวยเอนไซม (Tsem และ King, 
2002) โดยเฉพาะปฏิกิยาคาราเมไลเซชัน (caramelization) (Lee 
และ Lee, 1996; Hofsetz และคณะ, 2007) จากการใชอุณหภูมิในการ
แปรรูปสูง  

ดวยเหตุน้ีทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการผลิตกลวย
กวนเพื่อลดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลที่เกิดข้ึน โดยการศึกษาผลของปจจัย
ตางๆ ไดแก สายพันธุของกลวย ชนิดของน้ําตาลที่ใชในการกวน การ
ทําพรีทรีทเมนต และวิธีการกวน เพื่อใหไดผลิตภัณฑกลวยกวนที่มี
คุณภาพ และอาจเปนการชวยเพิ่มชองทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ
ได 
 



2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 การศึกษาผลของการเชื่อมกลวยกอนการกวน   
กลวย 3 สายพันธุ (กลวยนํ้าวา กลวยไข กลวยหักมุก) ที่

ซ้ือจากจังหวัดนครปฐม ถูกนํามาปอกเปลือก กอนนําไปเชื่อมใน
นํ้าตาล 3 ชนิด คือนํ้าตาลทราย นํ้าตาลปบ และนํ้าผ้ึง จนกระทั่งได
กลวยตามตองการ ซ่ึงแผนการเตรียมตัวอยางแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี1 แผนการทดลองสําหรับการเชื่อมกลวยดวยนํ้าตาลชนิดตาง  ๆ 

                  ชนิดนํ้าตาล 
ชนิดของกลวย 

นํ้าตาล
ทราย 

นํ้าตาล
ปบ 

นํ้าผ้ึง 

กลวยไข A1 A2 A3 
กลวยนํ้าวา B1 B2 B3 
กลวยหักมุก C1 C2 C3 

 
 นํากลวยเชื่อมที่ไดมาปนดวยเครื่องปนจนละเอียด ชั่ง
นํ้าหนักกลวยปนมา 100 กรัม เติมแปงดัดแปร crystal, หางนมผง, 
กัมอะราบิก (gum arabic) และนํ้ามันมะพราวลงไปชนิดละรอยละ 1 
ของนํ้าหนักกลวย (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) ผสมใหเขากัน หลังจากนั้นนําไป
เขาไมโครเวฟที่กําลังไฟ 360 วัตต นาน 2 นาที นําออกมากวนใหเขา
กัน นําไปเขาไปโครเวฟอีกครั้ง และทําซ้ําจนกระทั่งครบ 10-15 นาที 
หรือจนไดกลวยกวนที่มีลักษณะเหนียวจับตัวกัน และไมติดมือ  ทิ้ง
ตัวอยางใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  กอนนําไปบรรจุและเก็บรักษา 
 
2.3 การศึกษาผลของการทําพรีทรีทเมนตกลวยกอนกวน     

นํากลวยนํ้าวา กลวยไข และกลวยหักมุก มาปอกเปลือก 
แลวนําไปแชในสารละลายกรดซิตริกความเขมขนรอยละ 0.05 
(นํ้าหนัก/ปริมาตร) นาน 60 นาที  กอนนํามาปนดวยเครื่องปนจน
ละเอียด ชั่งนํ้าหนักกลวยปนมา 100 กรัม เติมแปงดัดแปร crystal, 
หางนมผง, กัมอะราบิก (gum arabic) และน้ํามันมะพราวลงไปชนิด
ละรอยละ 1 ของนํ้าหนักกลวย (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) นํามากวนกับ
นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปบและนํ้าผ้ึง ดังแผนการทดลองในตารางที่ 2 
โดยใชไมโครเวฟที่กําลังไฟ 360 วัตต นาน 2 นาที นําออกมากวนให
เขากัน นําไปเขาไปโครเวฟอีกครั้ง และทําซ้ําจนกระทั่งครบ 10-15 
นาที หรือจนไดกลวยกวนที่มีลักษณะเหนียวจับตัวกัน และไมติดมือ  
ทิ้งตัวอยางใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  กอนนําไปบรรจุและเก็บรักษา 
เปรียบเทียบผลที่ไดกับกลวยที่ไมผานการทําพรีทรีทเมนตกอนการ
กวน ดังแผนการทดลองในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 แผนการทดลองสําหรับการทําพรีทรีทเมนตกลวยกอนนําไป

กวนดวยนํ้าตาลชนิดตาง  ๆ 
                  ชนิดนํ้าตาล 
ชนิดของกลวย 

นํ้าตาล
ทราย 

นํ้าตาล
ปบ 

นํ้าผ้ึง 

กลวยไข D1 D2 D3 
กลวยนํ้าวา E1 E2 E3 
กลวยหักมุก F1 F2 F3 

 
 

ตารางท่ี 3 แผนการทดลองสําหรับกลวยที่ไมผานการทําพรีทรีทเมนตกอน
นําไปกวนดวยนํ้าตาลชนิดตาง  ๆ

                  ชนิดนํ้าตาล 
ชนิดของกลวย 

นํ้าตาล
ทราย 

นํ้าตาล
ปบ 

นํ้าผ้ึง 

กลวยไข G1 G2 G3 
กลวยนํ้าวา H1 H2 H3 
กลวยหักมุก I1 I2 I3 

 
2.4 การวิเคราะหทางประสาทสัมผัส 
 นํากลวยกวนทั้ง 27 ตัวอยาง มาทดสอบการยอมรับ
เบ้ืองตนเพื่อหาตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับไปทดสอบการยอมรับของ
ผูบริโภค โดยใชแบบทดสอบแบบ 9-points hedonic scale ในดานสี 
เน้ือสัมผัส รสชาติ ความชอบโดยรวม และความสะอาด ทําการ
ทดสอบผูบริโภคจํานวน 50 คน ที่หางบ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จังหวัด
นครปฐม  
 
2.4 การวิเคราะหทางเคม ี
 วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble 
solid, TSS) โดยใชมาตรดัชนีหักเห (refractometer) และวัดปริมาณ
กรดทั้งหมดที่ไทเทรตได (titratable acidity, TA) โดยการไทเทรตกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขน 0.1 นอรมัล  

วิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ดวยเครื่องวัดวอเตอร-
แอคติวิตี้ (รุน Thermoconstanter TH 200,  Switzerland) ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส  

นอกจากนี้วิเคราะหองคประกอบพื้นฐาน ไดแก ความชื้น 
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และเถา ตามวิธีของ AOAC (2000)  
 
2.5 การวิเคราะหทางกายภาพ 
 วัดสีของผลิตภัณฑกลวยกวนโดยอาศัยหลักการวิเคราะห
เชิงภาพถาย (image analysis) ซ่ึงใชกลองดิจิตอลสําหรับถายภาพ
ภายใตสภาวะแสงที่กําหนด (D65; อุณหภูมิแสงเทากับ 6500 K ที่ 
2°) ในระบบปด จากนั้นจึงนําภาพที่ไดจากกลองดิจิตอลไปวิเคราะห
คาสีดวยโปรแกรม ImageJ ในรูปของฮีสโตแกรมของสี (color 
histogram) นําคาสีที่ไดมาแปลงคาสี (color transformation) เปน
ระบบ รายงานผลในรูป L* a* b* (โดยที่ในระบบสี L*a*b น้ี L* แสดง
คาความสวางของสีซ่ึงมีคา 0 - 100 ที่ 0 แสดงถึงสีดํา และ 100 แสดง
ถึงสีขาว, a* และ b* บอกทิศทางของสี โดย +a* หมายถึงอยูในทิศ
ของสีแดง –a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว, +b* หมายถึงอยูในทิศ
ของสีเหลือง และ –b* หมายถึงอยูในทิศของสีนํ้าเงิน) 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

 จากการทดลองกวนกลวย 3 สายพันธุ ดวยนํ้าตาล 3 ชนิด 
โดยใชรูปแบบของการเชื่อมกอนการกวน และการทําพรีทรีทเมนต
โดยไมมีการเชื่อมกลวยกอนการกวน แลวนําไปกวนดวยไมโครเวฟ
จนได 27 ตัวอยาง พบวากลวยกวนที่ไดมีคา TSS และ TA ประมาณ 
50-60 บริกซ และ 0.3-0.4 มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอยาง  ในขณะที่คา
ความชื้น และคา aw สวนใหญจะมีคาอยูในชวงรอยละ 20-30 และ 
0.60-0.85 ตามลําดับ   



นอกจากนี้คาสีทั้งคา L*, a* และ b* คอนขางแตกตางกัน 
โดยกลวยกวนจากกลวยไขเชื่อม จะมีคา b* มาก ในขณะที่กลวยกวน
จากกลวยนํ้าวาเชื่อม จะมีคา a* มาก สวนกลวยที่ไมผานการเชื่อมจะ
มีคาสีคอนไปทางสีคล้ํา ทั้งน้ีตัวอยางเม่ือสังเกตดวยการพินิจจะมีสีที่
แตกตางกัน ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหไดผลิตภัณฑแตกตางกันข้ึนกับคุณภาพ
เร่ิมตนของตัวอยาง ชนิดของกลวยและนํ้าตาล รวมถึงกระบวนการ
เตรียมกอนการกวน ซ่ึงกลวยที่เชื่อมกอนกวนจะใหลักษณะสีของ
ผลิตภัณฑที่ดีกวากลวยที่ไมเชื่อม 

ในขณะเดียวกันวิธี ในการใหความรอนโดยการใช
ไมโครเวฟเปนการใหความรอนที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟเคลื่อนที่เขา
ไปในอาหารที่ประกอบดวยโมเลกุลของสารตางๆ ที่มีความเปนข้ัว 
เชน นํ้า เปนตน โมเลกุลเหลานั้นจะหมุนตามการสลับข้ัวของ
สนามไฟฟา ทําใหเกิดการชนกันระหวางโมเลกุล เกิดเปนความรอน
ข้ึน  นํ้าซึ่งสามารถดูดซับพลังงานของคลื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจะเกิดรอนข้ึนอยางรวดเร็วจนระเหยออกไปหมด  (Reynold, 
1989) จึงทําใหผลิตภัณฑที่ไดไมเกิดสีนํ้าตาล หรือสีดํา เม่ือเทียบกับ
การกวนโดยวิธีปกติที่ใชอุณหภูมิสูง และระยะเวลานานกวาหลายเทา  
นอกจากนี้จากรายงานของพบวาการใชไมโครเวฟยังสามารถชวย
รักษาโครงสรางและรสชาติของอาหารไดอีกดวย (Decareau, 1985)  

อยางไรก็ตามจะเห็นวากระบวนการทําพรีทรีทเมนตกลวย
โดยการแชกรดกอนกวนเปนวิธีการที่สามารถชวยลดการเกิดการสี
นํ้ าตาลของกล วยได เชนกัน  เ น่ืองด วยกรดจะไปช วยยับยั้ ง
ประสิทธิภาพของเอนไซมเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (polypenol-
oxidase) (นิธิยา, 2551) ที่จะไปเรงการเกิดสารสีนํ้าตาลที่เรียกวาเม
ลานิน (melanin) ของกลวยสด และยังไปชวยลดการเกิดปฏิกิริยาสี
นํ้าตาลที่ไมอาศัยเอนไซม 
 ตอมาเม่ือนํากลวยทั้ง 27 ตัวอยาง ไปทดสอบการยอมรับ
พบวามีกลวย 4 ตัวอยางที่ไดรับการยอมรับ คือ B2, C2, D2 และ I2 
เน่ืองจากมีรสชาติกลมกลอม เน้ือเนียนและสามารถขึ้นรูปไดดี  โดย
กลวยที่ผานการยอมรับทั้ง 4 ตัวอยางเปนกลวยหักมุก 2 ตัวอยาง ที่
เหลือเปนกลวยไขและกลวยนํ้าวา ทั้งน้ีกลวยทั้งหมดเปนกลวยที่กวน
ดวยนํ้าตาลปบ ซ่ึงสีของท้ัง 4 ตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 1 
 

B2 C2 

D2 I2 

 
ภาพที่ 1 สีของกลวยกวนที่ผานการคัดเลือก 
 

 จากการนําไปวิเคราะหองคประกอบพื้นฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 พบวากลวยไข (D2) มีปริมาณของเถา โปรตีน และใย
อาหารสูงที่สุด ในขณะที่กลวยหักมุก (C2 และ I2) มีปริมาณเถานอย
ที่สุด แตมีปริมาณไขมันมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 4 คาองคประกอบพื้นฐานของกลวยกวนทั้ง 4 ตัวอยาง  

ตัวอยาง 
เถา  

(รอยละ) 
ใยอาหาร 
(รอยละ) 

โปรตีน 
(รอยละ) 

ไขมัน 
(รอยละ) 

B2 1.25 0.31 2.03 0.16 
C2 1.13 0.72 1.98 1.79 
D2 1.49 1.74 3.33 0.26 
I2 1.19 0.33 2.09 0.94 

 
 เม่ือนํากลวยทั้ง 4 ตัวอยางไปทดสอบการยอมรับกับ
ผูบริโภคจํานวน 50 คน เปนชาย 11 คน และหญิง 39 คน มีอายุ
ในชวง 20-50 ป  การศึกษาโดยสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี ผลการทดสอบพบวากลวยทั้ง 4 ตัวอยางเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค โดยมีคะแนนอยูในชวงชอบ-ชอบมากที่สุด อยางไรก็
ตามตัวอยาง B2 ซ่ึงเปนกลวยกวนจากกลวยนํ้าวาที่เชื่อมดวยนํ้าตาล
ปบ ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด เน่ืองจากมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่
เหนียวนุม และมีรสชาติหวานกลมกลอมมากกวาอีก 3 ตัวอยาง  
 

4. สรุปผล 
 ปจจัยที่มีผลตอการลดการเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑกลวย
กวนคือ สายพันธุของกลวย ชนิดของนํ้าตาล และการทําพรีทรีทเมนต
กอนการกวน รวมถึงวิธีในการใหความรอน ซ่ึงจากการทดลอง
ดังกลาวเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยลดตนทุน และระยะเวลาในการ
ผลิต รวมถึงสามารถชวยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดอีกดวย 
 
5. ขอเสนอแนะ  
 การทําการทดลองควรกําหนดระยะเวลาการสุกของกลวย
ใหชัดเจน เน่ืองจากปจจัยอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญที่พบไดจากการ
ทดลองคืออายุของกลวย ที่จะมีผลตอการเกิดสีในผลิตภัณฑกลวย
กวน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก โครงการครุ
วิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรับคําปรึกษา 
คําแนะนําและช้ีแนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณและสถานที่
จาก ศูนยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 



7. การบูรณาการการเรียนรูจากงานวิจัย 

ผังสาระการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

 

 

 

 

 กลวยกวน 

วิทยาศาสตร 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

ศิลปะ 
ภาษาตางประเทศ 



หนวยการเรียนรู  (บูรณาการ) 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลวย 

วิทยาศาสตร :  

เร่ือง  น้ําตาลเปลี่ยน 

สารแตละชนิดเม่ือโดนสิ่งแวดลอมมา

กระทบ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  

นักเรียนตองศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของสารจากความรอน  จากความเย็น   

ภาษาไทย :  

เร่ือง  : เรียบเรียงเรื่องกลวย 

การเขียนเรียงความ เปนการเรียบ

เรียงความคิดของตนเองออกมาเปน

เร่ืองราว  นักเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกับ

รูปแบบของการ เ ขียน เ รี ย งความ  

ข้ันตอนการเขียนเรียงความ  

คณิตศาสตร:   

เร่ือง  ขนาดของกลวย 

ทําใหทราบเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ 

วงกลม เสนผานศูนยกลาง  รัศมี  

นักเรียนตองเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกบัการ

วัด  หนวยการวัด  และการคํานวณหา

พื้นที่ของวงกลม 

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เร่ือง : กลวยกับความ

พอเพียง    พระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู  คือ

ใหประชาชนอยูอยางพอมี  พอ

กิน  พอเพียง  ซ่ึงนักเรียนตอง

เรียนรูเกี่ยวกับหลกัของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

เชน  การกินอาหาร  การใช

จายในเครือเรือน สุขศึกษา  

เร่ือง : คุณคาอาหารจากกลวย 

        อาหารเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผล

ตอการเจริญเติบโต เพราะถาหากเรา

รับประทานอาหารไมครบ  หรือไมได

สัดสวน ก็ทําใหรางกายของเราอาจไม

เจริญเติบโตหรือเปนโรคได  นักเรียนจึง

ตองเรียนรูเกี่ยวกบั  อาหาร  สารอาหาร   

ศิลปะ 

เร่ือง : สีสันจากการกวน 

        สีมีหลากหลายสี  ซ่ึงสีบางสี

บงบอกอารมณไดดวย  นักเรียนจึง

เรียนรูเกี่ยวกับ แมสี  การเกิดสี  

การผสมสีและชนิดของสีตางๆ  ใน

งานศิลปะ 

         

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เร่ือง : กลวยแปรรูป 

         การแปรรูปคือการนําวัตถุดิบ

มาเปลี่ยนสภาพใหสวยงาม  นากิน

และสามารถเก็บรักษาไดนาน  

นักเรียนจึงควรเรียนรูเกี่ยวกับ  วิธีการ

แปรรูปอาหาร  และทดลองแปรรูป

อาหาร   

ภาษาตางประเทศ 

เร่ือง : แนะนํากลวยกวน 

        เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ  เพื่อใหชาวตางชาติหรือบุคคล

ที่ไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได  ดังน้ัน  

นักเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท  การ

แตงประโยคและการพูด 



การวิเคราะหหลักสูตรการเรียนรูบูรณาการ  เร่ือง กลวย 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู 

ภาษาไทย มฐ.2.1  ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร
เขียนเรียงความและเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
การสรางสรรค 
2.  เขียนส่ือสารโดยคําไดถูกตอง
ชัดเจนและเหมาะสม 
3.  เขียนเรียงความ 
 

1.   นักเรียนเรียนรูเร่ืองการเขียน
เรียงความ 
2.  นักเรียนศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับกลวย 
3.  นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง
กลวยที่นักเรียนรูจัก 

คณิตศาสตร มฐ.ค.2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการ
วัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งของ
ที่ตองการวัด 
มฐ.ค 2.2  การแกปญหาเกี่ยวกับการ
วัด 
 

1.  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของรูปวงกลม 
 
 

1.  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความ
ยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมและรูป
วงกลม 

1.  เม่ือนักเรียนไดรูขอมูล
เกี่ยวกับกลวยจากวิชาภาษาไทย
แลว  ครูใหนักเรียนวัดขนาดตน
กลวย   
2.  นําขนาดของตนกลวยที่ไดมา
ใชในการแกโจทยปญหา 

วิทยาศาสตร มฐ.ว.3.2  เขาใจหลักการตางๆ  ของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  การ
เกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยามี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

1.  ทดลองและอธบิายสมบัติของ
สารเมื่อสารเกิดการละลายและ
เปลี่ยนสถานะ 
2.  วิเคราะหและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหม
และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป 
3.  อธิบายการเปลีย่นแปลงของสาร
ที่กอใหเกิดผลตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

1.  นักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสาร  จากการ
สังเกตในการกวนกลวย ซ่ึง
เปลี่ยนนํ้าตาลปปที่เปนของแข็ง
ใหเปนของเหลว  มีสภาพ
เปลี่ยนไป 
2.  ทําการทดลองการ
เปลี่ยนแปลงของสารอื่นนอกจาก
นํ้าตาล 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

มฐ.ศ.3.1  เขาใจและสามารถบรหิาร
จัดการทรัพยากรในการผลติและบริโภค  
การใชทรัพยากรทีมี่อยูจํากัดไดอยางมี
ประสิทธภิาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางมีดลุยภาพ 

1.  อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มี
ความรับผิดชอบ 
2.  อธิบายบทบาทของผูบริโภคที่
รูเทาทัน 
3.  บอกวิธีและประโยชนของการใช
ทรัพยากรอยางยัง่ยืน 

1. นักเรียนศึกษาการดําเนิน
อาชีพของคนในชุมชนของตนเอง  
2.  นักเรียนนําอาชีพที่สํารวจ
ไดมาอภิปรายเพื่อสรางอาชีพ
ใหม  จากการนําผลผลิตในชุมมา
ใช  

สุขศึกษาและพลศกึษา มฐ.4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการ
สรางเสริมสุขภาพและการดํารง
สุขภาพ  การปองกันโรคและการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

1.  แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง
ความรับผิดชอบตอสุขภาพของตน
และสวนรวม 
 

1.  นักเรียนเรียนรู  ศึกษา  
คนควาเกี่ยวกับสารอาหารและ
อาหารแตละหมู 
2.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึง
อาหารและสารอาหารที่ไดรับจาก
การรับประทานกลวย 

ศิลปะ มฐ.ศ.1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการและความคิด
สรางสรรค  วิเคราะหวิภาค  วิจารย
คุณคางานทัศนศิลป  ถายทอด
ความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะ
อยางอิสระ  ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1. สรางสรรคงานศิลปะโดยใช
หลักการของรูปและพื้นที่วาง 
2.   สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใช
สีคูตรงขาม  หลักการจัดขนาด
สัดสวนและความสมดุล 

1.  นักเรียนรูเกี่ยวกับแมสี  การ
ผสมสีแลวทําใหเกิดสีใหม 
2.  นักเรียนศึกษาสีจากกลวย
กวนแตละชนิดแลวลองผสมสี
เปรียบเทียบกัน 
3.  สรางงานศิลปะจากการผสมสี 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

มฐ.ง.4.1  เขาใจ มีทักษะที่จําเปนมี
ประสบการณ  เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ  ใชเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ 

1.  นักเรียนแปรรูปผลผลิตที่มีใน
ทองถ่ิน 
 

1.  นักเรียนศึกษา  วิธีการถนอม
และแปรรูปอาหารแบบตางๆ 
2.  นักเรียนทําการแปรรูปอาหาร
โดยใชผลผลิตจากการเกษตรใน
ทองถ่ิน  เชน  การทํากลวยกวน 

 



สาระ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ มฐ.ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1.  พูดส่ือสารระหวางบุคคล 1.  นักเรียนศึกษาคําศัพทที่
เกี่ยวกับกลวยกวน 
2.  นักเรียนแตงประโยคบอกเลา
เกี่ยวกับกลวย  และฝกพูด 
3.  นักเรียนออกมาแนะนํา
ผลิตภัณฑกลวยกวนเปน
ภาษาอังกฤษ 

 
กําหนดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เร่ือง กลวย 

 
สาระ /  เนื้อหา จุดประสงค วิธีการ เคร่ืองมือ การประเมิน 

สาระ  ภาษาไทย 
1.  รูปแบบการเขียน
เรียงความ 
2.  ข้ันตอนการเขียน
เรียงความ 

 
1.  นักเรียนสามารถเขียน
เรียงความในหัวขอที่
กําหนดใหไดถูกตอง 

 
1.  นักเรียนศึกษารูปแบบการ
เขียนเรียงความ 
2.  นักเรียนคนควาขอมูล
เกี่ยวกับกลวย 
3.  นักเรียนเขียนเรียงความ  
เร่ืองกลวย 

 
1.  ใบความรู  อินเตอร
เนท  หนังสือ  วารสาร 
2.  ใบงาน 

 
1.  ตรวจใบงาน 

สาระ  คณิตศาสตร 
1.  มาตราการวัด 
2.  การใชเครื่องมือในการ
วัด 
3.  การอานคาการวัด 
4.  การคํานวณหาพื้นที่ 
5.  การแกโจทยปญหาการ
วัด 

 
1.  นักเรียนบอกมาตรการ
วัด อานคาการวัดและใช
เครื่องมือวัดขนาดของตน
กลวยไดถูกตอง 
2.  นักเรียนสามารถ
คํานวณหาพื้นที่และแก
โจทยปญหาการวดัได 
 

 
1.  นักเรียนศึกษามาตรการ
วัด  การอานคาการวัดและ
วิธีการวัด 
2.  นักเรยีนแบงกลุม แตละ
กลุมชวยกันวัดวัดตนกลวยที่
เตรียมมา 
3.  นักเรียนนําขอมูลที่ไดบน
กระดาน 
4.  ครูแนะนําวิธีการ
คํานวณหาพื้นที่บนกระดาน 
5.  ครูแจกใบงานที่เตรียมไว   

 
1.  หนังสือ 
2.  ใบงาน 
3.  ตนกลวย 
4.  เครื่องมือที่ใชในการวัด 
5.  แบบประเมินทักษะการ
วัด 
 
 
 
 
 

 
1.  สังเกต 
2.  ตรวจใบงาน 

สาระ  วิทยาศาสตร 
1.  สถานะของสาร 
2.  การเปลีย่นแปลงของ
สาร 

 
 
1.  นักเรียนสามารถบอก
สถานะของสารได 
2.  นักเรียนอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสารจาก
ของแข็งเปนของเหลวและ
จากของเหลวเปนแกสได 
3.  นักเรียนสามารถอธิบาย
ถึงสาเหตุการเปลีย่นแปลง
ของสารได 

 
 
1.  นักเรียนศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการสถานะของสาร
และการเปลีย่นสถานะของ
สาร 
2.  ครูอธิบายเพิ่มเติม 
3.  นักเรียนชวยกันบอก
สถานะของสาร  จากวัสดุ
อุปกรณในการทํากลวยกวน 
และบอกสาเหตุที่ทําใหกลวย
กวนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
4.  นักเรียนทําใบงาน 

 
 
1.  หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตาง ๆ 
2.  ใบงาน 
3.  วัสดุและอุปกรณในการ
ทํากลวยกวน 
 

 
 
1.  ตรวจใบงาน 



 

สาระ /  เนื้อหา จุดประสงค วิธีการ เคร่ืองมือ การประเมิน 

สาระ  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การประกอบอาชีพ 

 
 
1.  นักเรียนอธิบายและ
บอกความหมายของคําวา
เศรษฐกิจพอเพียงได 
2.  นักเรียนสามารถนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพได 

 
 
1.  นักเรียนรวมกันอภิปราย
และศึกษาคนควาเกี่ยวกับคํา
วา  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  นักเรียนสํารวจอาชีพใน
ชุมชนแลวนํามาอภิปรายวา
แตละอาชีพสามารถนํา
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชได
อยางไร 
3.  นักเรียนรวมกันวิเคราะห
วากาผลิตกลวยกวนสามารถ
กอใหเกิดอาชีพไดอยางไร 

 
 
1.  หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2.  ใบงาน 
3.  แบบประเมิน 

 
 
1.  ตรวจใบงาน 
 

สาระ สุขศึกษาพลศึกษา 
1.  สารอาหาร 

 
1.  นักเรียนสามารถอธิบาย
และบอกความหมายของ
สารอาหารได  ทั้ง
สารอาหารที่ใหพลงังานและ
ไมใหพลังงาน 

 
1.  นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
สารอาหาร 
2.  นักเรียนจําแนก
สารอาหารที่ไดจากการ
รับประทานกลวยกวน 
3.  นักเรียนรวมกันเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสารอาหารที่
ไดรับจากกลวยกวน  โดย
การจัดปายนิเทศ 
4.  นักเรียนทําใบงาน 

 
1.  หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2.  อุปกรณจัดปายนิเทศ 
3.  ใบงาน 

 
1.  สังเกต 
2.  ตรวจผลงาน 
 
 

สาระ ศิลปะ 
1.  แมสี 
2.  การผสมสี 
 

 
1.  นักเรียนสามารถบอกได
วาแมสีประกอบดวยสี
ใดบางและสามารถนําแม
สีมาผสมกันเพื่อใหเกิดเปน
สีตางๆ ได 
2.  นักเรียนสามารถนําสีที่
ผสม  มาสรางงานศิลปะได 

 
1.  นักเรียนรวมกันอภิปราย
และศึกษาคนควาเกี่ยวกับแม
สีและการผสมสี 
2.  นักเรียนศึกษาสีจาก
กลวยกวนแตละชนิดแลวลอง
ผสมสีเปรียบเทียบกัน 
3.  สรางงานศิลปะจากการ
ผสมสี 

 
1.  หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2.  กลวยกวน 
3.  อุปกรณในการสรางงาน
ศิลปะ 
4.  แบบประเมิน  
  
 
 

 
1. สังเกต  
2.  ตรวจผลงาน 



 
สาระ /  เนื้อหา จุดประสงค วิธีการ เคร่ืองมือ การประเมิน 

สาระ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
1.  การถนอมอาหาร 
2.  การแปรรูปอาหาร 

 
 
1.  นักเรียนอธิบาย
ความหมายและบอกวิธีการ
ถนอมอาหารได 
2.  นักเรียนอธิบาย
ความหมายและบอกวิธีการ
แปรรูปอาหารได 

 
 
1.  นักเรียนศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการถนอมอาหาร
และการแปรรูปอาหาร 
2.  นักเรียนทําการแปรรูป
อาหาร  โดยการนํากลวยมา
แปรรูป 

 
 
1. หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2.   แบบประเมิน  
 
 

 
 
1.  สังเกต 

สาระ  ภาษาตางประเทศ 
1.  Vocabulary 
2.  Sentence 
3.  Conversation 

 
1.  นักเรียนบอก
ความหมายของคําศัพท
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
กลวยได 
2.  นักเรียนแตงประโยค
ภาษาอังกฤษได 
3.  นักเรียนพูดแนะนํา
ผลิตภัณฑกลวยกวนได 

 
1.  นักเรียนศึกษาคําศัพทที่
เกี่ยวกับกลวยกวน 
2.  นักเรียนแตงประโยคบอก
เลาเกี่ยวกับกลวย  และฝก
พูด 
3.  นักเรียนออกมาแนะนํา
ผลิตภัณฑกลวยกวนเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 
1.  หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2.  บัตรคํา 
3.  ใบความรู 
4.  แบบประเมิน 

 
1.  สังเกต 
 

 
เอกสารอางอิง 
นิธิยา รัตนาปนนท. 2551. เคมีอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร. สํานักพิมพโอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ. 487 หนา. 
Decareau, R.V. 1985. Microwave in the Food Processing Industry, Academic Press Inc. 
Hofsetz, K., Lopes, C.C., Hubinger, A.D., Mayor, L., Sereno, A.M. 2007. Change in the physical properties of bananas on applying 

HTST pulse during air-drying. Journal of food Engineering 83: 531. 
Lee, G.C., Lee., C.Y. 1997.  Inhibitory effect of caramelization products on enzymic browning. Food chemistry 60(2): 231-235. 
Reynolds, L. 1989. The History of the Microwave Oven, Microwave World, Vol. 10. 
Tsen, J.-H., King, V.A.-E. 2002. Density of banana puree as a function of soluble solids concentration and temperature. Journal of Food 

Engineering. 55: 305–308. 
 
 
 


