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บทนา
คุกกี ้กล้ วย
เนื่องจากที่บ้านปลูกกล้ วยเพื่อขายสูท่ ้ องตลาดแต่เมื่อถึงเวลาที่กล้ วยล้ นตลาด
ทาให้ กล้ วยเน่าเสียและขายไม่ได้ จึงนามาแปรรูปให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น จาก
แต่ก่อนที่เราต้ องใช้ กล้ วยกล้ วยที่ไม่มีคนซื ้อมาทิ ้งแบบไร้ ประโยชน์ สาหรับ
กล้ วยธัญพืชนอกจากได้ วิตามินจากกล้ วยแล้ วยังเพิ่มธัญพืชเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจแก่สินค้ าและมีประโชน์เพิ่มม่กขึ ้นอีกด้ วยกินง่ายขึ ้นและเก็บได้ นาน
มากขึ ้นอีกด้ วย รสชาติก็แปลกใหม่น่าลิ ้มลองเพราะเหตุนี ้เราจึงนากล้ วยที่
บ้ านมาอยู่ในโครงการของเรา นอกจากจะเกิดประโยนช์มากขึ ้นแล้ วยังสร้ าง
รายได้ เพิ่มจากเดิมอีกด้ วย
 จุดประสงค์
1.เพิ่มรายได้
2.ลดปั ญหากล้ วยเน่าเสียจากการไม่มีคนซื ้อ
3.สร้ างรายได้ เสริ มระหว่างเรี ยน
4.หาแนวคิดริ เริ่ มไปสูอ่ าชีพ
 สถานที่ทา
โรงเรี ยนหัวดงราชพรหมาภรณ์
 เวลาที่ทา

ระยะเวลาทาวันเปิ ดภาคเรี ยนคือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 คิดวางแผน
 ปรับปรุงให้ เป็ นทางการมากขึ ้น
 ทดลองและพัฒนาให้ ลงตัว
 ลงมือทา
 ส่งชิ ้นงาน
 คิดแพ๊ คเก็ท
 ส่งชิ ้นงานพร้ อมแพ๊ คเก็ท
 ใช้ เวลา 1 เทอม

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กล้ วยน ้าว้ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa ABB cv. Kluai Namva
ชื่อสามัญ Banana Cultivated banana 🍌
ื่ วงศ ์ : Musaceae
 ชอ
ื่ ภาษาอ ังกฤษ : Cultivated banana[2]
 ชอ
 กล้วยนา้ ว้า เป็ นกล้วยพันธุห
์ นึง่ พัฒนามาจากลูกผสมระหว่าง
กล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย
ี องเนือ
รสชาติด ี สาหรับกล ้วยน้ าว ้าแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ตามสข
้
คือ น้ าว ้าแดง น้ าว ้าขาว และน้ าว ้าเหลือง คนไทยรับประทาน
กล ้วยน้ าว ้าทัง้ ผลสด ต ้ม ปิ้ ง และนามาประกอบอาหาร นอกจากนี้
ี รั่งปนดา แต่เนือ
ี าว รสชาติ
ยังมีกล ้วยน้ าว ้าดา ซงึ่ เปลือกมีสค
้ มีสข
อร่อยคล ้ายกล ้วยน้ าว ้าขาว สาหรับกล ้วยตีบเหมาะทีจ
่ ะรับประทาน
ผลสด เพราะเมือ
่ นาไปย่าง หรือต ้มจะมีรสฝาด[3]
ื่ พืน
่ กล ้วยน้ าว ้าเหลือง กล ้วยใต ้ หรือ
 กล ้วยน้ าว ้ามีชอ
้ เมืองอืน
่ เชน
กล ้วยอ่อง เดิมจัดเป็ นชนิด Musa sapientum L. [H][4]

สรรพคุณ
 กล้วยดิบ
มีฤทธิ์สมานแผล ใช้แก้อาการท้องเดิน แก้โรคในกระเพาะ และอาหาร
ไม่ยอ่ ย

 กล้วยสุ ก
เป็ นยาระบาย สาหรับผูท้ ี่มีอุจจาระแข็ง หรื อผูท้ ี่เป็ นริ ดสี ดวงทวารขั้น
แรกจนกระทัง่ ถ่ายเป็ นเลือด
บทที่ 3
กระบวนการดาเนินงาน
ส่ วนประกอบ
 แป้งจากกล้วยน้ าว้าดิบ

 กล้วยน้ าว้าสุ ก

 เนย

 ไข่ไก่

 ถัว่ ลิสง

 ข้าวโอ๊ต

 น้ าตาลหญ้าหวาน

วิธีการทา
 น้ าเนยมาตีจนฟูได้ที่และเริ่ มเป็ นสี ขาว
 นาน้ าตาลหญ้าหวานเทลงไปตีไปเรื่ อยๆจนเริ่ มเข้ากันดี
 ใส่ ไข่ไก่ลงไปตีจนกว่าน้ าตาลหญ้าหวานและไข่ไก่เป็ นเป็ นเนื้อ
เดียวกัน
 น้ าแป้งมาร่ อนใส่ ลงไปในภาชนะผสม
 คนแป้งและทุกอย่างให้เข้ากัน
 น้ าถัว่ มาอบแล้วบดพอแหลกใส่ ลงใน
 นาข้าวโอ๊ตที่เตรี ยมไว้ใส่ ลงไปคนให้เข้ากัน
 ปั้นตามขนาดที่ตอ้ งการใส่ ถาดพักไว้
 อบที่ความร้อน 180° เป็ นเวลา 20-25 นาที
 พักไว้รอให้เย็นจึงแพ๊คใส่ ถุงพร้อมจาหน่าย
บทที่ 4

จากการที่ขา้ พระเจ้าได้เริ่ มทาโครงการนี้เพื่อเพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการเน่าเสี ยของกล้วยที่ลน้ ตลาดจากการที่ไม่มีคนซื้อและสร้าง
เสริ มรายได้ระหว่างเรี ยนเป็ นการหาอาชีพไปต่อยอดสู่ อนาคต และยัง
เป็ นการสร้างการคิดวิเคราะห์ในมีมากขึ้นทั้งนี้การจัดทาโครงการนี้ได้
บรรลุไปตามเป้าหมายที่คาดไว้โดยได้รับการตอบรับจากผูค้ นที่สุ่ม
ทดลองเป็ นจานวนมากและข้าพเจ้าคาดว่าโครงการนี้จะนาไปต่อยอด
เป็ นอาชีพและขายได้จริ ง
จากการประเมินผล (สรุ ปผลการประเมิน)
ภาพรวมของวัตถุดิบ - ดี
รสชาติ
- ดี
ความสะอาดของอาหาร - ดี
ความเหมาะสมราคา - ปานกลาง
ความน่าสนใจ
- ดี
ความแปลกใหม่ - ปานกลาง
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ – ดี
ต้นทุน-กาไร
 ต้นทุน 120
 ผลิตได้ 6 ถุง
 ขาย 39 บาท (ถุง)
 กาไร 114 บาท

 ยอดรวม 234 บาท
บทที่ 5 (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)
จากการทางานและโครงการนี้ฝึกความรับผิดชอบในตัวเราให้มากขึ้น
สร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้แปลกใหม่
เพิม่ พูลรายได้จากผลผลิตที่ลน้ ตลาดจากที่ตอ้ งทิ้งให้เน่าเสี ยเราก็นามา
แปรรู ปให้เหมาะสมกับยุคสมัยและขายง่ายก็คือ”คุกกี้กล้วย”
หาหนทางไปสู่ อาชีพได้ โดยข้าพเจ้าหวังว่าโครงการนี้อาจจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ตอ้ งการที่ตอ้ งทิ้งผลผลิตจากกล้วยที่ลน้ ตลาด
นามาต่อยอดให้กลายเป็ นรายได้เสริ มหรื อรายได้หลักได้ และยังมี
ประโยชน์ต่อร่ างกายเนื่องจากใช้กล้วยแทนแป้งและยังผสมธัญพืชต่างๆ
ให้ประโยชน์สูงและพลังงานต่าลดการเกิดมะเร็ งบารุ งกระดูกและฟั น
ข้าพเจ้าขอให้โครงการนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาโครงการนี้ไม่มากก็
น้อย

