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เรื่อง กลวยกวนลานดอกไม

รายละเอียด

บทนํา

         กลวยกวนเป็นผลไมแปรรูปชนิดหน่ึงที่นํากลวยมาแปรรูปเพื่อคงสภาพกลวยไมใหเกิดเนาเสียและสามารถ
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เก็บไวไดนาน กลวยกวนลานดอกไมเป็นกลวยกวนแปรรูปของกําแพงเพชร โดยเริ่มจากนางสาวรุงนภา ไหววิ

จิตร ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคี ที่ไดอบรมกับสมาชิกและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ

คิดคนทําผลิตภัณฑกลวยกวน จนไดรับเป็นสินคา OTOP 5 ดาว ของกําแพงเพชร บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

การศึกษา 1) ประวัติความเป็นมาของกลวย 2) ลักษณะและรสชาติของกลวยกวน 3) วัสดุผลิตภัณฑ 4)

กระบวนการผลิต/ขัน้ตอนการใชงาน 5) รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ

 

ประวัติความเป็นมาของกลวย

         กลวยเป็นผลไมชนิดหน่ึงที่มีผคูนนิยมปลกูตามบานและบรโิภคมากที่สดุ มีถิน่กาํเนิดในเอเชยีใตและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต พบมากที่สุดในประเทศอินเดีย มีหมอของกรุงโรมมีนามวา แอนโตนิอุส มูซา ไดนําหนอกลวย

จากประเทศอินเดียมาปลูกในอียิปตเมื่อประมาณ 2,000 ปี จนมีการแพรขยายพันธุไปในดินแดนแอฟริกาและชาว

อาหรับ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 15 พอคาชาวโปรตุเกสไดเดินเรือไปยังทวีปแอฟริกาและไดนํากลวยไปขายตาม

หมูเกาะคะแนรี ซึ่งตัง้อยูนอกชายฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป หลังจากนัน้ ชาวสเปนจึงไดนํากลวยจากหมู

เกาะคะแนรีเขาไปปลูกในหมูเกาะอินดีสตะวันตกในอเมริกากลาง สงผลใหดินแดนในอเมริกากลางมีการปลูก

กลวยเป็นพืชเศรษฐกิจกันอยางแพรหลาย และนับตัง้แตคริสตศตวรรษที่ 19 เป็นตนมา ไดกลายเป็นแหลงปลูก

กลวยสงเป็นสินคาออกมากที่สุดของโลก (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, ม.ป.ป.) แสดงใหเห็น

วากลวยมีตนกําเนิดจากประเทศอินเดีย และไดมีพอคาไดนํากลวยไปเรขายตามพื้นที่ตางๆจนเกิดไดรับความ

นิยมของชาวอาหรับ มีการนํากลวยไปประกอบอาหารจนเป็นที่เลื่องชื่อ ตอมามีการขยายแพรพันธุกลวยจาก

อินเดียไปยังพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทัง้พื้นที่ในประเทศไทยดวย

         พันธุกลวยที่ปลูกในประเทศไทยมาตัง้แตสมัยโบราณนัน้ มีทัง้พันธุพื้นเมืองดัง้เดิม และนําเขามาจาก

ประเทศใกลเคียง โดยสายพันธุกลวยยอดนิยมที่พบเห็นไดบอยในเมืองไทย ดังเชน กลวยไข กลวยหอม กลวย

น้ําวา กลวยเล็บมือนาง และกลวยน้ําวาเป็นกลวยที่คนไทยสวนใหญนิยมรับประทาน เน่ืองจากกลวยน้ําวา

สามารถนําสวนตาง ๆ มาใชประโยชนทัง้ผล ใบตอง และหยวก ออกผลผลิตไดงาย สามารถนํามาประกอบอาหาร

ไดหลากหลาย เชน กลวยบวชชี กลวยป้ิง กลวยเชื่อม กลวยกวน เป็นตน และกลวยน้ําวายังเป็นกลวยที่ทนตอ

สภาพอากาศของประเทศไทยอยางยิ่งโดยเฉพาะฤดูรอนที่กลวยน้ําวานัน้ทนตอสภาพอากาศไดดีที่สุดกลวยน้ําวา

ในประเทศไทยเป็นกลวยที่เกิดจากการผสมขามพันธุของกลวยปา 2 ชนิด ไดแก Musa acuminate และ Musa

balbisaina มีถิ่นกําเนิดอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยมีการปลูกกลวยน้ําวาแบงออกเป็น 3 กลุม

ใหญ คือ กลุมกลวยน้ําวาไสขาว กลุมกลวยน้ําวาไสเหลือง และกลุมกลวยน้ําวาไสแดง โดยกลวยน้ําวาในแตละ

กลุมก็มีลักษณะการใชงานที่เหมาะสมที่แตกตางกันขึ้นอยูกับการนําไปใชประโยชน เชน กลวยน้ําวาไสขาว ที่
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รูจักกันดีคือ “กลวยน้ําวามะลิออง” เป็นกลวยน้ําวาไสขาว เมื่อนําไปทํา “กลวยตาก” จะไดกลวยตากที่มีสีเหลือง

สวย ไมดําคลํ้า หรือเอาไปทํากลวยแผนอบก็จะมีสีเหลืองสวยพอดี ไมเหลืองมากเหมือนกลุมกลวยน้ําวาเหลือง

สวนกลวยน้ําวากลุมไสเหลืองเหมาะสําหรับการกินผลสด ทํากลวยเชื่อม กลวยทอด กลวยบวชชี เป็นกลวยที่

เหมาะสําหรับการแปรรูปทําขนมใชงานไดหลากหลายที่สุด สุดทายคือ กลวยน้ําวากลุมไสแดง เป็นกลวยที่ติดผล

คอนขางดก ไสกลางคอนขางแข็ง มีความฝาด จะเหมาะนําไปทํากลวยเชื่อมหรือทําไสขาวตมมัด เพราะไสของ

กลวยมีความแข็งไมเละ กลวยน้ําวากลุมไสแดงนัน้ ไมเหมาะที่จะนําไปทํากลวยตาก เพราะกลวยตากที่มีสี

คลํ้าดํา สีไมสวย ดูเหมือนกลวยตากเกา (กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบาน, 2563) แสดงใหเห็นวากลวยน้ําวา

ในไทยมี 3 ชนิดคือ กลวยน้ําวาขาว กลวยน้ําวาเหลือง และกลวยน้ําวาแดง โดยกลวยทัง้ 3 ชนิดน้ี กลวยที่

เหมาะแกการนําไปประกอบอาหาร การแปรรูปมากที่สุดคือกลวยน้ําวาเหลือง เพราะกลวยน้ําวาขาวจะมีรสชาติที่

หวานจัด จึงอาจไมเหมาะนําไปทําอาหารหรือแปรรูปในเรื่องของรสชาติที่หวานจัด สวนกลวยน้ําวาแดงจะคอนขาง

แข็ง มีรสฝาด ไมเหมาะตอการทําอาหารหรือทําผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ดังนัน้กลวยน้ําวาเหลืองจึงนิยมในการ

ทําอาหารและทําผลิตภัณฑแปรรูปกลวยน้ําวามากที่สุดนัน่เอง

         กลวยน้ําวาสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑไดหลากหลาย ไมวาจะเป็น กลวยตาก กลวยเชื่อม กลวยฉาบ

เคลือบคาราเมล เป็นตน สําหรับในพื้นที่ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคี ไดนํากลวยน้ําวา มา

แปรรูปทําเป็นกลวยกวนและตอยอดมาเป็นผลิตภัณฑประจําอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เน่ืองจากกลวย

น้ําวามีผลผลิตเป็นจํานวนมาก ปลูกงาย ทนตอสภาพอากาศในประเทศไทย ดังนัน้วิธีการแกไขของชุมชนกลุม

แมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีที่ดีที่สุดคือการนํากลวยมาแปรรูปเป็นกลวยกวนเพื่อขายและเก็บรักษาใหได

นานยิ่งขึ้น

         จากการสาํรวจพฤตกิรรมการบรโิภคกลวยกวนของผูบรโิภค กลมุเป าหมายซึ่งเป็นกลมุนักทองเทีย่ว พบวา ผู

บริโภคตองการใหกลวยกวนมีรสชาติ ไมหวานมากนัก เน้ือสัมผัสไมเหนียวเกินไป สีของกลวยกวนไมดํา และให

มีกลิ่นรสของกลวยมากขึ้น ในการศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของกลวยน้ําวา 3 ชนิดคือ กลวยน้ําวา

ไสขาว กลวยน้ําวาไสเหลือง และกลวยน้ําวาไสแดง พบวาปริมาณความชื้น (74.88-75.21), โปรตีน (2.24-2.40),

ไขมัน (0.12-0.13), คารโบไฮเดรท (19.56-19.86), เถา (2.11-2.68) และเยื่อใย (74.88-75.00) คาความเป็นก

รด ดาง (4.55-4.61) และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (22.81-23.03) ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ รอย

ละ 95 เมื่อนํากลวยทัง้ 3 ชนิด มาทดลองทํากลวยกวน พบวา กลวยกวนที่ทําจากกลวยน้ําวาไสเหลืองไดคะแนน

ความชอบทางดานสี เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวมเฉลี่ยสูงสุด (สุพร ชุมจิตต, 2544) แสดงใหเห็นวา ในการ

สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคกลวยกวนของผูบริโภคนัน้ สวนใหญผูบริโภคชอบ  กลวยกวนที่ทํามาจากกลวยน้ําวา

ไสเหลืองมากที่สุด เน่ืองจากสีสวย รสชาติหวานพอดี สวนกลวยน้ําวาไสขาว  ที่ทํากลวยกวนจะมีรสชาติที่หวานที่

สุด ซึ่งแตกตางจากจากกลวยน้ําวาไสแดงมีรสฝาดและมีสีดําเขมดูไมนาทาน ดังนัน้กลวยน้ําวาไสเหลืองจึงเป็นที่
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นิยมในการทํากลวยกวนและตอบโจทยแกผูบริโภคมากที่สุด

         กลวยกวนลานดอกไมของกลมุแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามคัคี ซึ่งจดัตัง้กลมุขึ้น เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม

2543 นางสาวรุงนภา ไหววิจิตร ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคี ไดมีการอบรมกันในจํานวน

สมาชิก 25 คน โดยการอบรมขององคการบริหารสวนตําบลทัง้ตําบล เพื่อคิดคนทําผลิตภัณฑผลไมแปรรูปจนเป็น

ของขึ้นชื่อของอําเภอลานดอกไม ที่ไดรับรางวัลมากมาย ซึ่งกลวยกวนลานดอกไมเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑที่แปรรูป

มาจากกลวยน้ําวาเน่ืองจากกลวยน้ําวามีตนทุนตํ่า ปลูกงาย ทนตอสภาพอากาศในประเทศไทย ซึ่งแตกตางจาก

กลวยไขที่มีตนทุนสูงและปริมาณน อย จนไดเป็นผลิตภัณฑสินคา OTOP ระดับหาดาว

         จากการสัมภาษณ รุงนภา ไหววิจิตร (สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2564) ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะ

น้ําโจนสามัคคี พบวา รุงนภา ไหววิจิตร ไดทําสมโอกวนมากอน หลังจากนัน้ไดนัดอบรมกันในสมาชิก 25 คน กับ

ทางองคการบริหารสวนตําบลวาจะทําผลิตภัณฑผลไมแปรรูปเพิ่มเติม จึงไดคิดคนในการทําผลิตภัณฑกลวยกวน

และจัดออกจําหนายตามตลาดมอกลวยไข แตแรกกลวยกวนนัน้ไดหอกลวยกวนดวยกระดาษแกวแตไมเป็นจุดที่

สนใจของลูกคา จนไดเห็นแมคาขายสับปะรดที่หอสับปะรดรูปแบบคลายขาวตมมัด จึงไดฉุดคิดไอเดียในการหอ

กลวยกวนในรูปแบบของขาวตมมัด และไดมีการนําผลิตภัณฑกลวยกวนลานดอกไมบรรจุในชะลอมเป็นทรงชอ

ทําใหเป็นที่จุดสนใจของลูกคาที่ตลาดมอกลวยไขเป็นอยางมาก จนมีผูติดตามและสนใจในการทํากลวยกวนที่

มากขึ้นจนมีสมาชิกที่ทํากลวยกวนปัจจุบันทัง้หมด 30 คน

ลักษณะและรสชาติของกลวยกวน

         จากการสัมภาษณ รุงนภา ไหววิจิตร (สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2564) ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะ

น้ําโจนสามัคคี มีที่อยูจัดตัง้ที่บานเลขที่ 3 หมูที่ 11 ถนน - ตําบลลานดอกไม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด

กําแพงเพชร พบวา กลวยกวนลานดอกไมมีรสชาติ หวาน มัน อรอยถูกสุขลักษณะ มีคุณคาทางโภชนาการ บม

โดยธรรมชาติไมใชแกสและไมใชวัตถุกันเสีย ลักษณะของกลวยกวนเป็นชิน้เล็กสีดําพอดีคํา บรรจุภัณฑหอดวย

กระดาษแกวสามารถมองเห็นผลิตภัณฑไดงายสะดุดตา มีการหอเป็นมัดเหมือนขาวตม โดยใชใบตองหอและมัด

รวมเป็นชอสวยงาม เป็นบรรจุภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม

วัสดุผลิตภัณฑ

         จากการสัมภาษณ รุงนภา ไหววิจิตร (สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2564) ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะ

น้ําโจนสามัคคี ในเรื่องของสวนผสมที่ผลิตกลวยกวนลานดอกไมนัน้ไมมีสวนผสมที่ใชวัตถุกันเสีย กลวยที่นํามา

ใชนัน้มาจากสวนที่ปลูกเองทัง้หมด สวนผสมในการทํากลวยกวนลานดอกไมมี 1.กลวยน้ําวาสุก 2.กะทิ  3.

น้ําตาลทราย 4.แบะแซ 5.เกลือ และ 6.นมขนหวาน 

         1. กลวยน้ําวาสุก      10    กิโลกรัม
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         2. กะทิ                 2     กิโลกรัม

         3. น้ําตาลทราย        500 กรัม

         4. แบะแซ              1    กิโลกรัม

         5. เกลือ                2    ชอนชา

         6. นมขนหวาน         1    กระป อง

         สวนผสมที่ผลติกลวยกวนลานดอกไมของกลมุแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามคัคีจะไมมีสวนผสมในเรื่อง

ของสารกันเสีย ปราศจากสารพิษ ไมเป็นอันตรายตอผูบริโภค สามารถทานไดทัง้เด็กและผูใหญ

กระบวนการผลิต/ขัน้ตอนการใชงาน

         จากการสมัภาษณ รงุนภา ไหววิจติร (การสมัภาษณ, 14 ตลุาคม 2564) ประธานกลมุแมบานเกษตรกรเกาะ

น้ําโจนสามัคคีในเรื่องของกระบวนการผลิตกลวยกวนลานดอกไมของกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนไดใช

อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ไมใสสารกันเสีย มีพนักงานสวมเครื่องแตงกายและถุงมือกอน

เริ่มการผลิตกลวยกวน ขัน้ตอนการทํากลวยกวนของกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีมีดังน้ี

นํากลวยน้ําวาที่สุกแลวไปบดใหละเอียด1.

นํากลวยที่บดละเอียดแลวไปกวนกับกะทิจนสุก2.

เมื่อกวนกลวยจนสุกแลวจึงใส น้ําตาลป๊ีบ น้ําตาลทราย แบะแซและเกลือแลวกวนตอไปเรื่อยจนเหนียว3.

และกะทิแตกมัน (จะสังเกตไดจากกระทะจะเลื่อมกลวยเริ่มจะไมติดกระทะ)

เมื่อกวนจนเหนียวแลวและกะทิแตกมันแลวจึงใสนมขนหวานเป็นลําดับสุดทายและกวนตอไปเรื่อย ๆ โดย4.

ใชไฟออน ๆ โดยกวนตอไปประมาณ 8 ชัว่โมงจึงใชได

เมื่อกวนเสร็จแลวจึงตักออกใสถุงประมาณ 3 กิโลครึ่ง ใสแบบรีดใหเรียบเป็นแผน พักทิง้ไวใหเย็น 1 คืน5.

ตัดเป็นชิน้เล็กตามขนาดที่ตองการแลวนําไปหอดวยกระดาษแกวหรือใบตองแหงแลวจึงบรรจุใสถุงหรือ6.

กลอง

         แสดงใหเหน็วากระบวนการผลติกลวยกวนลานดอกไมของกลมุแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดใชอปุกรณ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย พนักงานสวมเครื่องแตงกายและถุงมือกอนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งไดมาตรฐาน

ตามเกณฑที่กําหนด และมีใบรับรองยืนยัน

รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ

         จากการสมัภาษณ รงุนภา ไหววิจติร ประธานกลมุแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามคัคี ไดทาํกลวยกวนลาน
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ดอกไมจนประสบความสําเร็จ มีการประกวดกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีดีเดนในระดับภาคและ

ระดับเขตลําดับที่ 1 เป็นผลิตภัณฑสินคา OTOP ระดับหาดาวมา 4 ปีซอน และไดลําดับที่ 4 ในรอบประเทศ

รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับของกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีมี 28 รายการดังน้ี

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลุม1.

แมบานเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจําปี 2546

ไดรับการคัดสรรคเป็นผลิตภัณฑ ระดับสามดาว ประจําปี 2547 (กลวยกวน)2.

ไดรับเกียรติบัตรแหงภูมิปัญญาเกษตรไทย เพื่อแสดงวา กลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนเป็นผูอนุรักษ3.

และสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นดานแปรรูป ดีเดน รางวัลที่ 2 จังหวัดกําแพงเพชร (22 ก.ย. 2547)

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนไดรับรางวัลที่ 1 การประกวดแขงขัน4.

การหอกลวยไขกวน (14 ต.ค. 2547)

ไดรับใบอนุญาตการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรชุมชนแปรรูป (กลวยกวน5.

เลขที่รหัส กษ 04389900-0004-052) (16 ก.พ. 2548)

ไดรับใบอนุญาตการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรชุมชนแปรรูป (สมโอทิพย6.

ชากังราว เลขที่รหัส กษ 04389900-0004-782) (16 ก.พ. 2548)

ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (รหัสทะเบียน 6-62-01-07/1-002) (18 พ.ย.7.

2548)

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับสามดาว ประจําปี 2549 (กลวยกวน)8.

ไดรับโลเกียรติบัตร รางวัลที่ 1 ในการประกวดกลุมแมบานเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ประจําปี 25499.

ไดรับวุฒิบัตร เพื่อแสดงวา กลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดเขารับการอบรมตามโครงการอบรมการ10.

จัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุน และแผนธุรกิจ ภายใตโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ OTOP ปี 2549

(11 ตุลาคม 2549)

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรับการรับรองวากลวยกวน และ11.

สมโอทิพยชากังราว มีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักเกณฑสินคามาตรฐานสหกรณ (10 เม.ย. 2551)

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับสองดาว ประจําปี พ.ศ.2552 (กลวยกวน) (23 ธันวาคม 2551)12.

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลที่ 1 ในการประกวดกลุม13.

แมบานเกษตรกรดีเดน ประจําปี 2552 (14 กันยายน 2552)

ไดรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดราน14.

จําหนายผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประเพณี “นบพระ-เลนเพลง” และงาน

กาชาดจังหวัดกําแพงเพชร ประจําปี 2553 (8 มีนาคม 2553)
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ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับหาดาว ประจําปี 2553 (กลวยกวน) (16 กันยายน 2553)15.

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับหาดาว ประเภทอาหาร (กลวยกวน) (1 มีนาคม 2556)16.

ไดรับเกียรติบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลชนะเลิศ การประกวดบูธ17.

จําหนายสินคา OTOP ในงานประเพณี “สารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง” ประจําปี 2556 (10 ตุลาคม 2

556)

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลที่ 1 การประกวดกลวยไข18.

รังนก ในงานประเพณี “สารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง” ประจําปี 2557 (25 กันยายน 2557)

ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.35/2546) (4 ธันวาคม 2557)19.

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับหาดาว ประจําปี 2559 (กลวยกวน) (15 กรกฎาคม 2559)20.

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลที่ 1 การประกวดแขงขัน21.

การทํากลวยไขชุบช็อกโกแลต ในงานประเพณี “สารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง” ประจําปี 2559 (4

ตุลาคม 2559)

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร (มะมวงกวน) (25 ตุลาคม 2559)22.

ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร (ประเภทอาหาร) (25 ตุลาคม 2559)23.

ไดรับเกียรติบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรวมกิจกรรมและสนับสนุนทุนการ24.

ศึกษาเน่ืองในวันเด็กแหงชาติปีงบประมาณ 2560 (14 มกราคม 2560)

ไดรับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจน ไดรางวัลที่ 1 การประกวดแขงขัน25.

การทํากลวยไขฉาบสอดไส ในงานประเพณี “สารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง” ประจําปี 2560 (25

กันยายน 2560)

ไดรับเครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน “Premium” รหัสเครื่องหมาย S/62/0012 (2626.

กันยายน 2560)

ไดรับเครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน “Standard” รหัสเครื่องหมาย S/62/010027.

(26 กันยายน 2560)

ไดรับเกียรติบัตร เพื่อแสดงวากลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคี ไดเขารวมในกิจกรรม “ตลาดนัด28.

การศึกษาและอาชีพ” ปีการศึกษา 2560 (3 ธันวาคม 2560)

ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.35/2558) (28 มีนาคม 2561)29.

         แสดงใหเหน็วา กลมุแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามคัคีไดรบัรางวลัทัง้หมด 28 รางวลั โดยรางวลัที่ไดรบั

นัน้มีทัง้โลรางวัล เกียรติบัตร และใบอนุญาตทะเบียนเครื่องหมายรองรับมาตรฐานการผลิตสินคา ซึ่งสามารถกา

รันตีไดวาผลิตภัณฑกลวยกวนลานดอกไมนัน้ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมายสินคารองรับ และรางวัลที่เชื่อถือได
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บทสรุป

         จากการศกึษาเรื่อง กลวยกวนลานดอกไมมีวตัถุประสงค 1) ประวตัิความเป็นมาของกลวย พบวา กลวยเป็น

ผลไมที่มีคนนิยมปลูกและบริโภค โดยมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย มีการขยายแพรพันธุกลวยตามทวีปตาง

ๆ โดยเฉพาะทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ไดรับความนิยมในการปลูกกลวยเพื่อ

นํามาบริโภคและประกอบอาหาร กลวยที่ใชสวนใหญจะใชกลวยน้ําวาเน่ืองจากกลวยน้ําวาสามารถใชประโยชนได

ทัง้ผล ลําตน ใบ กลวยน้ําวาจะแบงไดออกเป็น 3 ชนิดไดแก กลวยน้ําวาไสขาว กลวยน้ําวาไสเหลืองและกลวย

น้ําวาไสแดง กลวยที่สามารถประกอบอาหารและแปรรูปไดดีที่สุดคือกลวยน้ําวาไสเหลือง เพราะมีรสชาติหวาน

กลิ่นหอม จึงไดรับความนิยมนํามาประกอบอาหาร ในจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง มีกลุมแมบานเกษตรกร

เกาะน้ําโจนสามัคคีไดนํากลวยน้ําวาไสเหลืองมาแปรรูปเป็นกลวยกวนลานดอกไม โดยมีแกนนํา นางสาวรุงนภา

ไหววิจิตร ประธานกลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีเป็นคนริเริ่มทํากลวยกวนลานดอกไมเพื่อรักษาคง

สภาพของกลวยไมใหเกิดการเนาเสีย เป็นผลิตภัณฑสินคา OTOP ของจังหวัดกําแพงเพชร วัตถุประสงค 2)

ลักษณะและรสชาติของกลวยกวน พบวา กลวยกวนลานดอกไมมีลักษณะเป็นชอคลายขาวตมมัด บรรจุภัณฑ

ใชใบตอง ชิน้เล็กพอดีคํา เหมาะนํามาเป็นของฝากหรือนํามาบริโภค กลวยกวนลานดอกไมมีรสชาติที่หวานมัน มี

คุณคาทางโภชนาการ ไมใชวัตถุกันเสีย บมโดยใชแกสธรรมชาติ วัตถุประสงค 3) วัสดุผลิตภัณฑ พบวา วัสดุใน

การผลิตกลวยกวนลานดอกไมไมใชวัตถุดิบที่มีสวนผสมสารกันเสียลงไป สามารถบริโภคไดทัง้เด็กและผูใหญ

วัตถุประสงค 4) กระบวนการผลิต/ขัน้ตอนการใชงาน พบวา มีการใชอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด ถูก

หลักอนามัย มีพนักงานสวมใสชุดและถุงมือทุกครัง้ในการทํางาน วัตถุประสงค 5) รางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ

พบวา กลุมแมบานเกษตรกรเกาะน้ําโจนสามัคคีทํากลวยกวนลานดอกไมจนประสบความสําเร็จไดรับรางวัลตาง ๆ

มากมาย ไมวาจะเป็นรางวัลดานเกษตรกรดีเดนลําดับที่ 1 ของระดับภาคและเขต รางวัลผลิตภัณฑสินคา OTOP

ระดับหาดาว

คําสําคัญ : กลวยกวน กําแพงเพชร, กลวยกวนตองแกว, กลวยกวนลานดอกไม

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=กลวยกวนลานดอกไม

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2085&code_db=610008&code_type=01
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