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เรื่อง ของดีของมอกลวยไขจังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         มอกลวยไขเป็นแหลงจาํหนายสนิคาและผลติภณัฑจากกลวยไขและพชืผกัผลไม ตัง้อยูรมิทางหลวงแผนดนิ

สายเอเชียหมายเลข 1 สายกําแพงเพชร – นครสวรรค กิโลเมตรที่ 343 ที่อยูหางจากตัวเมืองกําแพงเพชร ประ

มาณ 10 กิโลเมตร มีรานขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งสินคาในตลาดมอกลวยไขเป็นแหลง

ภูมิปัญญารวมสินคาของคนในชุมชน ประกอบไปสินคาและผลิตภัณฑแปรรูป รานคา ในตลาดเปิดใหบริการ

ตลอดทัง้วันแตปัจจุบันภายใตสถานการณโควิด19 ทําใหมีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเป็นเวลาประมาณ 21.00 น.

ตามมาตรการของภาครัฐ ทัง้น้ีการศึกษาเรื่อง “ของดีของมอ กลวยไขจังหวัดกําแพงเพชร” จึงมีความสําคัญกับ

ระบบเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยางยืน บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา

2) ประเภทผลิตภัณฑและขัน้ตอนกระบวนการผลิต

ประวัติความเป็นมา

         ตลาดเป็นศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญของชุมชนมาตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดสวน
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ใหญสรางขึ้นตามความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูรอบชุมชนนัน้ แมวาสภาพของชุมชนและการดํารงชีวิต

ของคนในชุมชนหรือสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน อยเพียงใดก็ตาม ตลาดยังคงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

ของคนในชุมชน โดยเฉพาะแหลงชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่สงเสริมใหคน

ไทยอยูเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและอายุยืนยาว มีสัมมา

อาชีพและรายไดทัว่ถึง จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัยดานอาหารขึ้นเพื่อรณรงคและเผยแพรคุณภาพและ

มาตรฐานอาหารไทยใหเป็นที่แพรหลาย ตลอดจนเพื่อใหคนไทยบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย (ประพล  จิตคติ,

การนัต  เจรญิสุวรรณ, สุภาภรณ  หมัน่หา และยุชิตา  กนัหามิง่, 2558, หน า 237) สรปุไดวา ตลาดเป็นแหลงแลก

เปลี่ยนสินคา ปัจจุบันตลาดสวนใหญดูจากความตองการของชุมชนนัน้ ตามสภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตใน

ชุมชน สงผลใหคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูของคนในชุมชนไดรวมมือตามนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร

ใหคนดํารงชีวิตตามมาตรฐานและสุขอนามัย

         จงัหวดักาํแพงเพชรมีชมุชนที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรมทองถิน่ เป็นชมุชนโบราณขนาดใหญที่มีผคูน

อาศัยมาตัง้แตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันจึงทําใหชุมชนเหลานัน้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยังเป็น

เอกลักษณโดดเดนทางศิลปะวิทยาการที่ไดรับอิทธิพลจากเมืองสุโขทัยเขามาสู จังหวัดกําแพงเพชร ที่ยังคงความ

งดงามของโบราณสถานที่ไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลก อีกทัง้ ชุมชนโบราณ ที่ยังคงเอกลักษณของชุมชนไว

คือ ตลาดยอนยุคนครชุม ที่เป็นตลาดที่สะทอนความ เป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นอยางดี

ทัง้วัฒนธรรมอาหารคาว อาหารหวาน อีกทัง้จังหวัดกําแพงเพชรยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสินคาการเกษตร คือ กลวย

ไขซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจประจําจังหวัดกําแพงเพชรนอกจากน้ียังมีตลาดริมทางมอกลวยไขที่เป็นแหลงรวมสินคา

แปรรูปจากกลวยไขของคนในชุมชน (ประพล  จิตคติ และคนอื่น ๆ, 2558, หน า 237) สรุปไดวา กําแพงเพชรมี

ความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นชุมชนโบราณตัง้แตสมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมที่โดดเดนดานศิลปะอีกทัง้

ยังมีชุมชนโบราณที่คงเอกลักษณของชุมชนและสะทอนความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชรได

ดี

         ‘ตลาดมอกลวยไข’กาํแพงเพชร – ตลาดรมิทาง ‘ตลาดมอกลวยไข’ จ.กาํแพงเพชร เป็นอกีหน่ึงตลาดสาํคญัที่

กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชยเลือกมาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหเป็น ‘ตลาดริมทาง’ ตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ตองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งจากชุมชนและทองถิ่นฐานตลาดริมทาง ‘ตลาดมอ

กลวยไข’ จ.กําแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลาดริมทาง บนถนนสายหลักของประเทศขึ้นภาคเหนือที่ผานแหลงทอง

เที่ยวหลายแหงหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินคาที่นาแวะในจังหวัดกําแพงเพชร กระทัง่ชวงปี พ.ศ.

2516-2520 กลุมชาวบานไดนําผลผลิตพืชไรที่เหลือจากการบริโภค มาตัง้แผงขายกันบริเวณริมทางเพียง 4-5 รา

น และนํา ‘กลวยไข’ มาวางขายเป็นเครือกอน หลังจากนัน้จึงเริ่มนํากลวยมาแปรรูป แสดงใหเห็นวา การนําพืช

จากไรจากสวนที่เหลือสามารถนํามาแปรรูปเพื่อจําหนายเป็นของฝากและสามารถเก็บไวไดนาน สําหรับตลาดริม
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ทาง ‘ตลาดมอกลวยไข’ ตัง้อยูริมทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกําแพงเพชร – นครสวรรค

กิโลเมตรที่ 343 มีรานขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร จากตลาดมอกลวยไขสามารถเชื่อมโยงไปยัง

แหลงทองเที่ยวสําคัญ ๆ ใน จ.กําแพงเพชร ไดงาย เชน อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ที่องคการยูเนสโก

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’ เมื่อปี 2534 หรือจะไปสักการะวัดพระบรมธาตุ เจดียาราม นครชุม ที่อยูคู

เมืองนครชุมมายาวนานกวา 600 ปี ปัจจุบันตลาดมอกลวยไขเป็นตลาดริมทางหลวงที่ใหญที่สุดของจังหวัด

กําแพงเพชร ซึ่งจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากลวยหลายชนิด ไดแก กลวยน้ําวา กลวยไข เผือก มัน ฯลฯ รานคา

ในตลาดเปิดใหบริการตลอด 24 ชัว่โมง ทําใหมีลูกคาหรือนักทองเที่ยวแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง

(ขาวสดออนไลน, 2562) สรุปไดวา ตลาดมอกลวยไขเป็น 1 ใน 5 ของตลาดริมทาง ตลาดริมทาง มอกลวยไข

เป็นหน่ึงตลาดที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนใหเขมแข็ง

         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ มอบนโยบายใหกระทรวงพาณิชย สงเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนใหเพิ่ม

จํานวนมากขึ้น และทําใหเกิดความเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในจังหวัดนัน้ๆการเขามาสงเสริมพัฒนา

ตลาดมอกลวยไข ของกรมการคาภายใน เพื่อกระตุนการจับจายใชสอย ชวยใหเกิดกิจกรรมการคาขายและการ

ทองเที่ยวควบคูกันไป ทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสรางอาชีพ สรางรายได สรางโอกา

ส และชองทางการกระจายสินคาเกษตร และสินคาอื่นๆ แกผูคาของชุมชน และสรางความมัน่ใจใหผูบริโภคได

เลือกซื้อสินคาดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรมแสดงใหเห็นวา นายสมคิดเป็นตัวตนคิดชวยหารายไดใหกับ

ชุมชนและชาวบานแถวนัน้ไดมีอาชีพไมวาจะเป็นการเกษตรหรือผูวางงาน ไดใชเวลาใหเกิดประโยชนและเลีย้ง

ชีพตนและครอบครัว (ขาวสดออนไลน, 2562)

         จากผลการสาํรวจตลาดมอกลวยไข ขอยกตวัอยาง 2 ราน คอื 1) รานยายเหรียญ เป็นรานขายของฝากไดแก

กลวยอบเนยน้ําผึ้ง เผือกอบเนย กลวยปาปริกา กลวยเบรคแตก เผือกเสนเค็ม รายไดเฉลี่ยตอวันอยูที่ประมาณ 2

,000 ถึง 3,000 บาท โดยทางรานมีทัง้การขายหน าราน และทางเพจบนเฟซบุค โดยสวนใหญ ลูกคาที่สัง่เขามา

จะเป็นลูกคาจากตางจังหวัด จอดรถซื้อติดไมติดมือกลับจากเที่ยวในเทศกาลตาง ๆ จากนัน้ก็แชร ๆ ตอ ๆ กัน

ทําใหทางรานมีรายได 2 ทางแตเน่ืองดวยปัจจุบันทําใหพบปัญหาโควิด ทําใหรายไดลดลง 2) รานป าเลี่ยม รานป า

เลี่ยมตลาดมอกลวยไข ขายของฝาก signature ของรานคือ กลวยฉาบ กลวยปาปริกา มันเสนเค็ม รายไดเฉลี่ย

ตอวันอยูที่ 3,500 ถึง 4,000 เน่ืองจากเจอสถานการณโควิดเขามา ทําใหรายไดและลูกคาที่มาซื้อหน ารานลดลง

ทางรานจึงปรับตัวรวมกับขายของออนไลนไมวาจะเป็นทางเพจเฟซบุค หรือทางชอปป้ี ทําใหมีลูกคาสัง่เขามาทาง

ออนไลนและมีรายไดเพิ่มขึ้น สรุปไดวา จากการสํารวจทัง้ 2 ราน มีคาเฉลี่ยตอวัน 2,000 ถึง 4,000 เน่ืองเจอ

สถานการณโควิดเขามาทําใหรายไดและลูกคาที่มาซื้อหน ารานลดลงทางรานจึงปรับตัวรวมกับขายของออนไลน

         สินคาในตลาดมอกลวยไขเป็นแหลงรวมสินคาแปรรูปของคนในชุมชนมอกลวยไขมีสินคาหลากหลายและ

ของใชในครัวเรือน อาทิเชน กลวยอบเนย, เผือกทอดเค็ม, กลวยเบรกแตก, ไมกวาดดอกหญา, ตะกราสาน ฯลฯ
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มีราคาประหยัดและมีคุณภาพ อีกทัง้ยังเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด

ใกลเคียง

         สินคาและมอกลวยไข สามารถหาซื้อไดที่ ตลาดมอกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร สถานที่ ตัง้อยูริม

ทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกําแพงเพชร – นครสวรรคกิโลเมตรที่ 343 มีรานขายวางเรียงราย

ยาวประมาณ 200 เมตร ตําบลอางทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 ผูเขียนสรุปไดวา ตลาด

เป็นแหลงแลกเปลี่ยนสินคา ปัจจุบันตลาดสวนใหญดูจากความตองการของชุมชนนัน้ ตามสภาพแวดลอมและการ

ดํารงชีวิตในชุมชน สงผลใหคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูของคนในชุมชนไดรวมมือตามนโยบายความปลอดภัย

ดานอาหารใหคนดํารงชีวิตตามมาตรฐานและสุขอนามัยกําแพงเพชรมีความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นชุมชน

โบราณตัง้แตสมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมที่โดดเดนดานศิลปะอีกทัง้ยังมีชุมชนโบราณที่คงเอกลักษณของชุมชน

และสะทอนความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชรไดดีตลาดมอกลวยไขเป็น 1 ใน 5ตลาดริมทาง

ตลาดริมทางมอกลวยไขเป็นหน่ึงตลาดที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนใหแข็งแรง ในปี 2516-2520

มีการริเริ่มจาการนํากลวยที่เป็นผลิตภัณฑจากการสํารวจทัง้ 2 ราน มีคาเฉลี่ยตอวัน 2000-4000 เน่ืองเจอ

สถานการณโควิดเขามาทําใหรายไดและลูกคาที่มาซื้อหน ารานลดลงทางรานจึงปรับตัวรวมกับขายของออนไลน

ประเภทผลิตภัณฑและขัน้ตอนกระบวนการผลิต

         จากการสัมภาษณ เสนอ จําเรียง (การสัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2564) อายุ 65 ปี เจาของรานมอกลวยไข พ

บวา ประเภทผลิตภัณฑในตลาดมอกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชรเพชร มีผลิตภัณฑจากกลวยและพืชผักผลไมที่

หลากหลาย ประกอบดวย 1.กลวยอบเนย 2.กลวยเบรกแตก (กลวยสุกทอด) 3.กลวยน้ําวาตาก 4.เผือกเสนเค็ม

5.เผือกทอดเค็ม 6.ฝักทองอบเนย 7.มันสีมวงอบเนย 8.ไมกวาดดอกหญา ฯลฯ

         1. กลวยอบน้ําผึ้ง

             สวนผสม

                  1. กลวยน้ําวาดิบ 5 กิโลกรัม

                  2. น้ําตาลป๊ิป 600 กรัม

                  3. เกลือปน 1 ชอนโตะ

                  4. มาการีน 400 กรัม

                  5. น้ํามันพืชสําหรับทอด

            วิธีทํา

                  1. ลางกลวยน้ําวาใหสะอาด ปอกเปลอืกแชในน้ําเกลอื 5 นาที จากนัน้ฝานเป็นชิน้ ๆ ผึ่งในตะแกรงพอ

หมาด นําใสถุงพลาสติกพักไว 10 ชัว่โมง
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                  2. นํากลวยในถุงมาแกะออกเป็นชิน้ ๆ ไมใหกลวยเกาะติดกัน

                  3. ผสมน้ําตาล มาการีน เกลือ ใหเขากัน

                  4. ตัง้กะทะเทน้ํามันลงไปใหรอน

                  5. ชัง่กลวย 2.5 กโิลกรมั สวนผสมน้ําตาล มาการีน 500 กรมั รวมกนั เทลงไปในกระทะที่น้ํามนัรอน

ทอดจนกลวยเหลือง ตักออก ใสตะแกรงใหสะเด็ดน้ํามัน (คมสัน เงินกระแชง, 2556)

          2. กลวยเบรกแตก

              สวนผสม

                  1. กลวยน้ําวาสุกเหลืองแกจัด

                  2. น้ํามันพืช

              วิธีทํา

                  1. ปอกกลวย และใชเครื่องไสแลวลองดวยภาชนะพลาสติก

                  2. กระทะเบอรใหญและใสน้ํามันตัง้ใหรอน

                  3. เทกลวยที่ไสแลวลงในกระทะใชไมปลายแหลมคอยคนกลวย จนกวากลวยจะสุกเหลืองไดที่

                  4. ใชตะแกงตักกลวยขึ้นแลวพักทิง้ไว

                  5. เกลี่ยกลวยใหกระจายและทิง้ไวเย็น

                  6. บรรจุลงในถุงพลาสติกไมใหอากาศเขา (อภัย นามเพ็ง, 2560)

          3. กลวยน้ําวาตาก

              สวนผสม

                  1. กลวยน้ําวาแก

                  2. เกลือปน

                  3. น้ํา

              วิธีทํา

                  1. เตรยีมวตัถุดบิ และอปุกรณสาํหรบัการทาํกลวยตาก โดยวตัถดุบิหลกัก็คอื กลวยน้ําวาสกุ ปรมิาณ

ตามความตองการ ถาด หรือกระจาดสําหรับใชจัดเรียงวางกลวยตาก

                  2. เตรียมกลวย โดยการปอกเปลือกออก

                  3. นํากลวยที่ปอกแลววางบนเขยีงพลาสตกิหรอืใชถงุพลาสตกิรอง ใชขวดแกวสะดวกกลิง้กดกลวยให

แบน

                  4. นํากลวยที่กดแบนแลวเรยีงใสถาด เมื่อเรยีงจนเตม็ถาดแลว ใชแผนพลาสตกิแรปอาหาร หรอืถงุ
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พลาสติกใบใหญๆ คลุมเพื่อกันฝ ุนและแมลง

                  5. นําไปตากแดดจดั ๆ พอครึ่งวนัใหกลบัดานกลวย ตากแดดและกลบักลวยอยางน้ี 2 วนั เมื่อกลวย

แหงไดที่แลวเก็บใสภาชนะพรอมรับประทานไดเลย (Peeranat, 2563)

          4. เผือกเสนเค็ม

              สวนผสม

                  1. เผือกหอม ½ กิโลกรัม

                  2. น้ํามันพืช ½ ขวด

                  3. เกลือปน 1 ชอนชา

                  4. น้ําปูนใส

              วิธีทํา

              เผือกปอกเปลือกหัน่เป็นชิน้ๆพยายามใหหนาเทา ๆ กันนําไปทอดในน้ํามันใชไฟปานกลางจนเหลืองกร

อบ ตักขึ้นพักไว ตัง้กระทะใชไฟออน ๆ ใสน้ําเปลา น้ําตาล เกลือ และวนิลา เคี่ยวจนเดือด นําเผือกทอดลงไป

คลุกน้ําตาลเบา ๆ ซักพักปิดไป คลุกตอจนน้ําตาลเกาะเป็นเกร็ดขาว ตักขึ้นผึ่งจนเย็นพรอมเสริฟหรือเก็บใส

ภาชนะที่ปิดมิดชิด (KHANKRADI, 2563)

         5. เผือกทอดเค็ม

             สวนผสม

                 1. เกลือครึ่งกก.

                 2. น้ํา 3 ลิตร

            วิธีการทํา

                 1. ใชน้ําเกลอื 1 ทพัพี ตอ การทอด 1 กระทะ โดยคอย ๆ เตมิลงไปตอนที่ทอดเผอืก-มนัสกุแลว ซึ่ง

สังเกตไดจากที่เผือก-มันเริ่มแข็งตัวและลอยขึ้นมา เมื่อเติมน้ําเกลือแลวทอดตอไปอีกประมาณ 5 นาที แลวตัก

ขึ้นไดเลย

                 2. การเตมิน้ําเกลอืลงไปขณะทอดจะชวยใหเผอืก-มนัที่ฉาบบรรจุถงุไว กรอบและไมชื้น ซึ่งจะทาํให

สามารถรักษาความกรอบไวไดนานกวาการโรยเกลือเม็ดปกติ (รักบานเกิด, 2556)

          6. ฟักทองอบเนย

              สวนผสม
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                  1. ฟักทองแก ½ กิโลกรัม

                  2. น้ําตาลทราย 1 ถวยตวง

                  3. เกลือปน 1 ชอนโตะ

                  4. น้ําสะอาด ½ ถวยตวง

                  5. น้ําปูนใส 2 ถวยตวง

              วิธีทํา

                  1. ลางฟักทองใหสะอาด และผึ่งใหแหง

                  2. หัน่ฟักทองใหเป็นแผนบางๆ

                  3. นําฟักทองไปแชน้ําปูนใส 30 นาที

                  4. นําฟักทองขึ้นผึ่งใหสะเด็ดน้ํา ผึ่งใหแหง

                  5. นําฟักทองไปทอด ใชไฟรอนจดั คนใหใหความรอนกระจายไดอยางทัว่ถงึ ทอดจนใหสีของฟักทอง

เป็นสีเหลืองทอง และกรอบ

                  6. ตักฟักทองที่ไดแลวใสตะแกรงใหสะเด็ดน้ํามัน

                  7. นําน้ําตาลไปตมกับน้ํา แลวเคี่ยวจนแหงลงไปเรื่อยๆ จนเริ่มรูสึกวาใกลจะเป็นเม็ด

                  8. ใสฟักทองลงไปคลุกเคลาไดเลย (Chandra, 2564)

          7. มันมวงอบเนย

              สวนผสม

                  1. น้ําเปลา 1 ลิตร

                  2. น้ําปูนใส 2 ชอนโตะ

                  3. น้ํามันรําขาว 200 มิลลิลิตร

                  4. มันมวงสไลด 500 กรัม

              สวนผสมน้ําตาลเคลือบมันมวง

                  1. น้ําเปลา ¼ สวน

                  2. น้ําตาลทราย ½ ถวย

                  3. เกลือ ½ ชอนชา

              วิธีทํา

                  1. ปอกเปลอืกมนัมวงแลวนํามาสไลคใหบางแชน้ําเปลาและน้ําปนูใสแชประมาณ 10 นาทีแลวเทน้ําทิง้

                  2. ตัง้น้ํามนัใหรอนเสรจ็ก็นํามนัมวงฉาบลงไปทอดจนแหงกรอบจากนัน้ก็สะเดด็น้ํามนัแลวซบัน้ํามนัให
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แหง

                  3. ตัง้กระทะ ใสน้ําเปลาเลก็น อยจากนัน้ก็ใสน้ําตาลและเกลอื กวนจนน้ําตาลลายเสรจ็แลวก็นํามนัมวง

(monkeytan, 2562)

          8. ไมกวาดดอกหญา

              ขัน้ตอนการเตรียมอุปกรณ

                  1. เตรียมดอกหญา จะเป็นดอกหญาตองกง ดอกออ หรือดอกแขมก็ได

                  2. ไมไผความยาวประมาณ 80-28 เซนติเมตร หรือเอาตามที่เราคิดวาจับแลวถนัดมือที่สุด

                  3. เชือกฟางแนะนําเกรดที่ดี ๆ หนอย เพื่อความคงทน

                  4. เข็มเย็บกระสอบ

                  5. ตะปู

              วิธีทําไมกวาด

                  1. ขัน้ตอนแรกในการทาํไมกวาดดอกหญา คอื นําดอกหญามาทาํความสะอาดและตากใหแหงสนิท ก็

จะไดไมกวาดที่แข็งแรง คงทน และไมหลุดงายเมื่อนําไปใชงาน

                  2. จากนัน้จึงนําดอกหญาประมาณ 1 กํามือมามัดรวมกันเป็นวงกลม

                  3. นําเข็มเย็บกระสอบที่รอยเชือกฟางแลวแทงกลางชอดอกหญาที่มัดรวมไว แลวถักขึ้น-ลงแบบ

หางปลาใหได 3 ชัน้ พรอมจัดดอกหญาใหแบน

                  4. เมื่อไดทรงเรยีบรอยก็ตดัโคนดอกหญาใหเสมอกนั จากนัน้นําดามไมไผเสยีบลงตรงกลางมดัดอก

หญา แลวนําเชือกฟางมามัดไวดวยกัน

                  5. จากนัน้ก็ตอกตะปูยดึดอกหญากบัดามไมไผใหแนน เพื่อใหไมกวาดมีความแขง็แรงมากขึ้น (Dot

Property, 2560)

บทสรุป

         การศึกษาเรื่อง “ของดีของมอ กลวยไขจังหวัดกําแพงเพชร” วัตถุประสงค 1) ประวัติความเป็นมา พบวา

ตลาดมอกลวยไข’กําแพงเพชร – ตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกลวยไข จ.กําแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลาดริมทาง บน

ถนนสายหลักของประเทศขึ้นภาคเหนือที่ผานแหลงทองเที่ยวหลายแหงหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินคาที่

นาแวะ เป็นแหลงแลกเปลี่ยนสินคาของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชร จุดเปลี่ยนที่สําคัญ คือ ชวงประมาณปี พ.ศ.

2516-2520 กลุมชาวบานไดนําผลผลิตพืชไรที่เหลือจากการบริโภค มาตัง้แผงขายกันบริเวณริมทางเพียง 4-5 รา

น และนํา ‘กลวยไข’ มาวางขายเป็นเครือกอน หลังจากนัน้จึงเริ่มนํากลวยมาแปรรูป และขยายไปยังผลิตภัณฑที่

หลากหลาย จนกระทัง่เป็นพื้นที่สําคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนอยางยัง่ยืน วัตถุประสงค 2)

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 20:38:31 หน า 9

ประเภทผลิตภัณฑและขัน้ตอนกระบวนการผลิต พบวากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ มีขัน้ตอนการที่ซับซอน

และภูมิปัญญาสวนใหญไดนํากลวยหรือพืชผักผลไมมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑในชุมชนทําใหเกิดมูลคา และ

สามารถสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ได

คําสําคัญ : ของดีเมืองกลวยไข, ตลาดมอกลวยไข, ของฝากมอกลวยไข

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

ชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2093&code_db=620001&code_type=01
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