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เรื่อง เรื่อง กลวยๆ สูผลิตภัณฑขึ้นชื่อเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         กลวย เป็นผลไมที่พบไดทัว่ไปในประเทศไทย กลวยเป็นพชืที่ขึ้นงาย เตบิโตไวและมีผลดก ดงันัน้ เมื่อพดู

ถึงกลวย คนไทยมักจะนึกถึงผลไมที่สามารถหาทานไดงาย มีคุณประโยชนตอรางกายสูงในราคาไมแพง ดวย

เหตุผลที่กลวยเป็นพืชที่หาทานไดงาย คนไทยจึงมักนําคําวากลวยมาใชเป็นบทสนทนาในชีวิตประจําวันเพื่อแสดง

ถึงเหตุการณ/สถานการณที่สามารถเขาใจหรือเกิดขึ้นไดงาย เชน “เรื่องกลวยๆ” ซึ่งหมายถึงเหตุการณ/สถาน

การณ ที่มีความเป็นไปไดสูงหรือสามารถทําใหสําเร็จดังเป าประสงคไดงาย

         กลวย เป็นพืชที่ชอบอากาศรอนชื้น ดังนัน้ ถิ่นแรกของกลวยจึงสันนิฐานวากลวยนาจะมีแหลงกําเนิดอยูใน

แถบเอเชียตอนใต เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวพบกลวยพื้นเมืองทัง้ที่มีเมล็ดและไมมีเมล็ด ซึ่งเกิดจากการอพยพยาย

ถิ่นฐานของผูคนจากเอเชียตะวันตก ไปยังหมูเกาะแปซิฟิก ในการเดินทางอพยพยายถิ่นนัน้ผูคนจะนําอาหารหรือ

เสบียงพกติดตัวไปดวยเสมอ หน่ึงในเสบียงที่ผูคนมักพกติดตัวไปดวยคือ หนอกลวย เน่ืองจากกลวยเป็นพืชที่

เติบโตไดงาย ทําใหกลวยหลากหลายสายพันธุไดแพรกระจายจากเอเชียตอนใตสูหมูเกาะแปชิฟิกและแพร

กระจายตอไปยังพื้นที่อื่นๆ ในแถบเอเชียอีกดวยสําหรับในประเทศไทยนัน้ “กลวย” เป็นพืชที่มีปลูกอยูทัว่ไปใน
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ทุกพื้นที่ ทัง้กลวยพื้นเมืองเดิมที่มีอยูในประเทศไทยและกลวยที่มาจากประเทศเพื่อนบาน ในสมัยสุโขทัย กลวย

ที่เป็นที่รูจักกันดีของคนในสมัยนัน้โดยเฉพาะ “กลวยตานี” กลวยตานี เป็นกลวยปา มีตนกําเนิดอยูในตอนใต

ของประเทศอินเดีย จีนและพมา จากตนกําเนิดดังกลาว จึงมีการสันนิฐานถึงการแพรกระจายของกลวยตานีวานา

จะเขามาในประเทศไทยครัง้แรกในสมัยสุโขทัยตอนตน นอกจากนัน้แลว การแพรกระจายของกลวยเขามาใน

ประเทศไทยยังปรากฏในพงศาวดารจากการเสด็จประพาสประเทศตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวและมีการนําพันธุกลวยกลับมาปลูกภายในประเทศไทย (กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2560,

หน า 2-3) ในปัจจุบันกลวยที่นิยมปลูกอยูในประเทศไทยมีจํานวนมากมายหลากหลายสายพันธุอาทิ กลวยหอม

ทอง กลวยหอมเขียว กลวยหอมจันทร กลวยหอมสัน้ กลวยตานี กลวยเล็บมือนาง กลวยหักมุก กลวยไข กลวย

ไขทองรวง กลวยหก และกลวยน้ําวา ฯลฯ จากสายพันธุที่หลากหลายทําใหเห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ

ที่ยาวนานระหวางคนไทยกับกลวยสายพันธุตาง ๆ โดยเฉพาะกลวยน้ําวา ซึ่งเป็นกลวยที่ใหพลังงานสูง หาทาน

งายและราคาถูก นอกจากนัน้ตัง้แตสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคนไทยนิยมนํากลวยน้ําวาสุกมาบด รวมมบอาหาร

หรือขาวใหเด็กทารกรับประทานหลังหยานม เพื่อเป็นแหลงพลังงานอีกดวย

         ในปัจจบุนัผลติภณัฑกลวยน้ําวาทัง้ดบิและสกุไดถกูแปรรปูออกมาเป็นผลติภณัฑตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเป็น

กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยกวน เป็นตน ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีกลายเป็นผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหกับชุมชน

ตางๆ กลวยกวนตองแกวเป็นอีกหน่ึงสินคาชุมชนที่แปรรูปมาจากกลวยน้ําวาสุกและกลายมาเป็นผลิตภัณฑที่

สรางรายไดและชื่อเสียงใหกับจังหวัดกําแพงเพชร ไมแพผลิตภัณฑขึ้นชื่อ อยางกลวยไขแตอยางใด ในอดีตกลุม

กลวยกวนตองแกวใชเพียงกลวยน้ําวาเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑของฝากอยางกลวยกวนตอง

แกว แตในปัจจุบันดวยสภาพและจุดเดนทางดานพื้นที่ กลุมกลวยกวนตองแกวไดนํากลวยไข ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ

ขึ้นชื่อของจังหวัดกําแพงเพชรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑของฝากประจําจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบันดวย 

กลวยกับวิถีชีวิตคนไทย

         นอกจากนัน้แลว กลวยยงัมีความสมัพนัธกบัวถิีชวีติของคนไทยมาอยางชานานโดยเฉพาะในทองถิน่ที่อยูใกล

ชิดกับธรรมชาติ กลวยทําหน าที่เป็นพืชสมุนไพรสําหรับผูหญิงตัง้ครรภ ซึ่งมีสรรพคุณในการบํารุงครรภและสราง

พลังงาน ใบกลวยสามารถนําไปเป็นวัสดุหออาหาร กานกลวยสามารถนํามาทําเป็นมากานกลวย ซึ่งเป็นเครื่องเลน

สมัยเด็ก ๆ หรือนํามาทําเป็นหน ากากกาบกลวยไดดวย หรือแมแตในงานอัปมงคลอยางงานศพ กานกลวย ยัง

สามารถนําไปใชรองหีบศพไดอีกดวย “กลวย” จึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไมไดในการประกอบพิธีตางๆ ตาม

ความเชื่อของคนไทย ตัวอยางความเชื่อหรือกิจกรรมที่มีกลวยเป็นสวนหน่ึงเชน พิธีบายศรีสูขวัญ ประเพณีลอย

กระทง (ขอขมาพระแมคงคา) รวมไปถึงพิธีที่เกี่ยวกับการสะเดาะเคราะหเป็นตน  (Phichitra phetparee, 2014)

จากขอความขางตนผูเขียนจึงขอแบงประเภทของกลวยตามความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็น 4

ประการ ไดแก ดานความเชื่อ ในดานอายุวัฒนะ ในดานอาหาร และในดานงานพิธี ดังน้ี
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         1. ในดานความเชื่อ คนไทยมีความเชื่อเกีย่วกบักลวยมากมายหลากหลายดาน หน่ึงในความเชื่อของคนไทย

กับกลวยคือ ความเชื่อเรื่องการตัง้ครรภ โดยคนไทยมีความเชื่อวา “หญิงตัง้ครรภ จะไมรับประทานกลวยแฝด

เพราะมีความเชื่อวาจะไดลูกแฝด” ในชวงใหนมบุตรหญิงใหนมมีความเชื่อเกี่ยวกับหัวปลีวา “หากรับประทาน

หัวปลีมากจะชวยเรื่องปริมาณน้ํานมใหมีมากขึ้นได” เน่ืองจากหัวปลีเป็นพืชที่มีธาตุเหล็กสูง บํารุงเลือดดี จึง

ทําใหหญิงมีครรภมีปริมาณน้ํานมมากขึ้นนัน้เอง นอกจากความเชื่อเรื่องคุณประโยชนของ กลวยแลว คนไทยยัง

มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไมเห็นและสัมพันธกับกลวยอยางเชน ผีกลวยตานี ซึ่งคนไทยเชื่อวา ผีตานีหรือ

นางพรายตานีจะอาศัยอยูในตนกลวยที่ขาวเนียนสะอาด ไมมีกาบใบแหง นางพรายตานีเป็นผีผูหญิง ที่มีหน าตา

สวยงาม ผิวขาวและจะปรากฏตัวตอนกลางคืนใตตนกลวยตนที่ตนสิงอยูนัน้

          2. ในดานอายุวัฒนะ คนไทยมีความเชื่อกลวยกับอายุวัฒนะวา หากนํากลวยแชน้ําผึ้งปิดไวแลวใชปูนทา

ขอบปากภาชนะกอนจะปิด แลวนําภาชนะนัน้ไปวางไวใตฐานพระพุทธรูปนาน 3 เดือน กลวยที่ใสภาชนะนัน้จึงจะ

สามารถนําออกมารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได วิธีการดังกลาวเป็นเสมือนกุศโลบายของผูเฒาผูแกของคนใน

สมัยโบราณเพื่อใชในการถนอมอาหาร(กลวย)ไดอีกวิธีหน่ึงดวย

          3. ในดานอาหาร ในสมัยกอนนัน้อาหารอยางแรกที่ใหเด็กทารกรับประทานหลังจากอยานม คือ กลวยสุก

บดกับขาวสวย กลวยจึงกลายเป็นอาหารและแหลงวิตามินที่พอแมเลือกใหกับเด็กทารก แมแตในปัจจุบันหลาย

ครอบครัวยังคงใชกลวยน้ําวาสุกบดกับขาวเป็นอาหารเสริมสําหรับทารก กลวยจึงกลายเป็นผลไมพื้นบานที่คุน

เคยกับคนไทยเรามาตัง้แตเด็ก เมื่อเปรียบเทียบกลวยกับผลไมอื่น อาทิ แอปเป้ิลพบวา กลวยมีโปรตีนมากกวา

แอปเป้ิล ถึง 4 เทา มีคารโบไฮเดรตมากกวา 2 เทา มีฟอสฟอรัสมากกวา 3 เทา มีวิตามินเอและธาตุเหล็กมาก

กวา 5 เทาและอุดมไปดวยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแรธาตุที่จําเป็นตอการทํางานของกลามเน้ือและประสาท ชวย

ควบคุมความดันโลหิต

          4. ในดานงานพิธี ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ ดังนัน้การประกอบ

พิธีกรรมสวนใหญของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนัน้มักจะมีกลวยเป็นองคประกอบดวยเสมอ เพื่อนํามาใชเป็น

เครื่องบูชา อาทิ พิธีบายศรีสูขวัญ สามารถแบงเป็น บายศรีตน บายศรีตัง้ หรือบายศรีชัน้ บายศรีตนจะใชตน

กลวยเป็นแกนซึ่งจะมีหลายชัน้เริ่มตัง้แต 3-5-7 และ 9 ชัน้ ตามลําดับ บายศรีตน ในแตละภาคมีการประดิษฐใน

รูปแบบที่แตกตางกันออกไป บายศรีตนถือเป็นบายศรีขนาดใหญจัดทํายาก ตองใชความพยายามและความอดทน

เป็นอยางมากเพื่อใหไดบายศรีในรูปแบบตามที่ตองการ การทําบายศรีนัน้มีหลากหลายรูปแบบ เชน พับเป็นกลีบ

บัวสัตตบงกช กลีบผกา กลีบหน านาค กลีบหน าชางพับเป็นกรวย เป็นตน การจัดวางบายศรีจะจัดวางลงในฐาน

รองใหมีขนาดลดหลัน่กันไป บายศรีตนจะมีรูปแบบเป็นทรงตนสน ทรงฉัตร และทรงตรง

         อกีหน่ึงงานประเพณีที่คนไทยมกันําตนกลวยมาใชคอื ประเพณีแตงงานซึ่งจะนํามาใชคูกบัตนออย ตนกลวย

และตนออยจะนํามาเป็นสวนประกอบในขบวนขันหมาก “กลวย” หมายถึง กลาวคือ เป็นสัญลักษณ  ที่ใชในการ
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อวยพรใหคูบาวสาวมีบุตรงายและมากมายเต็มบานดังตนกลวย “ตนออย” หมายถึง ชีวิตการแตงงานที่มีแต

ความสุข ความสมหวังและความหวานดังรสชาติออย ตนกลวยและตนออยที่จะขุดมาใชในงานแตงงาน จะตอง

ขุดใหติดตา ติดราก และเลือกเอาตนหรือหนอที่สมบูรณ ซึ่งเจาบาวเจาสาว จะตองทําการปลูกรวมกัน คลายกับ

เป็นการเสี่ยงทายอยางหน่ึงวา หากตนกลวยเจริญเติบโตออกดอกออกผลสมบูรณและตนออยเติบโต หอมหวาน

เชื่อกันวาความรักของหนุมสาวคูน้ีจะเป็นไปอยางราบรื่น มีลูกเต็มบาน มีหลานเต็มเมือง ฐานะความเป็นอยูทาง

เศรษฐกิจดีนัน้เอง (กุลธิดา ชาติภัยและคณะ, 2557)

         นอกจากนัน้แลวเมื่อวเิคราะหคณุประโยชนของกลวยจะพบวา กลวยมีน้ําตาลธรรมชาติทัง้หมด 3 ชนิด คอื ซู

โครส ฟรุคโทส และกลูโคสรวมกับเสนใยและกากอาหาร จากการศึกษาวิจัยพบวา การกินกลวย 2 ผล จะให

พลังงานเพียงพอกับการออกกําลังกายอยางเต็มที่ 90 นาที เน่ืองจากกลวยมีธาตุโปรแตสเซียมสูง ซึ่งเป็นสาร

อาหารสําคัญที่ชวยใหการเตนของหัวใจเป็นปกติ สงผลดีตอการสงออกซิเจนไปยังสมองและปรับระดับน้ําในราง

กาย ในขณะที่เราเกิดความเครียดอัตรา metabolic ในรางกายของเราจะสูงขึ้น ทําใหระดับโปรแตสเซียมใน

รางกายลดตํ่าลง แตระดับโปรแตสเซียมในกลวยจะชวยใหรักษาความสมดุลในรางกายเราได นอกจากนัน้กลวย

ยังมีปริมาณเกลือตํ่าจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองการควบคุมระดับเกลือในรางกาย โดยเฉพาะผูปวยโรคไต

นอกจากนัน้แลวกลวยยังชวยลดอันตรายจากภาวะเสนโลหิตแตกไดถึง 40% (จันทรเพ็ญ บุตรใสและเสนห บัว

สนิท, 2555, หน า 3) จากคุณประโยชนที่หลากหลาย “กลวย” จึงกลายเป็นผลไมหรือผลิตภัณฑที่ผูคนมักนึกถึง

ดังนัน้เมื่อเราไปในสถานที่ตางๆ เราจึงมักพบเห็นกลวยชนิดตางๆ ทัง้ที่เป็นผลสดและถูกแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ

ที่แตกตางตามความตองการของพื้นที่

         จงัหวดักาํแพงเพชรเป็นจงัหวดัหน่ึงที่มีความอดุมสมบรูณและเหมาะสมตอการเพาะปลกูพชืชนิดตาง ๆ เป็น

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง “กลวยไข” กลวยไขจึงกลายเป็นสินคาหรือผลิตภัณฑจังหวัดกําแพงเพชร  ไม

เฉพาะกลวยไขเทานัน้ที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดกําแพงเพชร แตผลิตภัณฑแปรรูปที่มาจากกลวยน้ําวา กลวย

หอม ยังเป็นผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกที่ทําชื่อเสียงมาสูจังหวัดกําแพงเพชรอีกดวย  

ผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึก

         ความเป็นมาของของที่ระลกึ มไิดมีหลกัฐานใด ๆ กลาวไวโดยตรง แตอาศยัพฤตกิรรมของมนษุยที่มี การแลก

เปลี่ยน แบงปัน สิ่งของตางๆ แกกันและกันสืบเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในยุคเริ่มแรกอาจเป็นการแลก

เปลี่ยนแบงปันสิ่งที่จําเป็นตอการดํารงชีพ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม หรือแมแตเครื่องมือที่ใชในการประกอบอา

ชีพ เพื่อใหผูรับเกิดการระลึก นึกถึงและคิดถึง จึงอาจกลาวไดวา ของที่ระลึกนัน้มีการมอบแกกันมานับแตมนุษย

เกิดมาในโลกแลว ในปัจจุบันมีการมอบของที่ระลึกใหแกกันและกันนัน้ ใชเพื่อเป็นเกียรติในวาระและโอกาสตางๆ

แมวาของที่ระลึกบางอยางอาจไมมีราคา แตมีคุณคาทางจิตใจที่ผูใหมีตอผูรับ ของที่ระลึกอาจนับเป็นวัตถุแหง

ความยินดีที่ผูให ใหดวยความรัก เคารพ ศรัทธา และความคิดถึงตอผูรับ ของที่ระลึกจึงมีอิทธิพลตอความรูสึก
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ของมนุษยซึ่งสงผานความรูสึกดีๆ ใหแกกัน ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึก ที่มนุษยทําขึ้น

เพื่อใหหรือแจกจายกลายมาเป็นสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนายและมีการพัฒนารูปแบบ คุณภาพของสินคาเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

ความหมายของที่ระลึก

         ความหมายของ ของที่ระลกึ ตามคาํจาํกดัความในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ปี พ.ศ. 2542 ไดแยก

ความหมายของคําวา “ของ” ซึ่งหมายถึง สิ่งตางๆ ที่ใชสําหรับนําหน านามที่เป็นผูครอบครอง สวนคําวา “ระลึก”

หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน ระลึกถึงความหลังเป็นตน ดังนัน้ คําวาของที่ระลึกอาจหมายถึง

สิ่งที่ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกจากน้ี ยังมีความหมายและคําจํากัดความที่มีลักษณะใกลเคียงหรือ

คลายคลึงกันอีก ตัวอยางเชน

         - ของที่ระลกึ อาจหมายถงึ สิง่ที่นํามาใชเป็นแรงจงูใจ กระตนุใหเกดิความคดิถงึ นึกถงึเรื่องราวที่เกีย่วของ

(อรุณวรรณ ตัง้จันทรและนิรัช สุดสังข, 2553-2554, หน า 97)

         - ของที่ระลกึ อาจหมายถงึ สื่อที่ใชหวงัผลทางดานความทรงจาํ ในสิง่ที่ผานมาในอดตี กลบัมากระจางชดัใน

ปัจจุบัน

         - ของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อกระตุน

เตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ

         - ของที่ระลกึ หมายถงึ สิง่ของที่ทาํใหคดิถงึสถานที่ที่เคยไปสะทอนใหเหน็เอกลกัษณและประเพณีบางอยาง

         ของที่ระลกึอาจมชีื่อเรยีกที่แตกตางกนัไป ตามแตโอกาสนัน้ ๆ เชน ถามอบใหเน่ืองในวนัเกดิ วนัแตงงาน วนั

ปีใหม เรียกวา ของขวัญ ถามอบใหผูที่รักและนับถือเรียกวาของกํานัลและถาใหเพื่อเป็นการตอบแทน เชน งาน

ศพ เรียกวา ของชํารวยหรือของแถมพก เหลาน้ีเป็นตน

         แมวาจะเรยีกชื่อวาอยางไรก็ตาม มีวตัถปุระสงคการใหที่แตกตางกนั แตในความหมายทีแ่ทจรงิก็คอืการกระ

ตุนเตือนใหเกิดความทรงจําซึ่งอยูในขอบขาย ของที่ระลึกนัน่เอง

         ของที่ระลกึซึ่งทาํออกมาในรูแบบตาง ๆ เชน ของบรโิภค ของใช เครื่องประดบั ฯลฯ มีความเกีย่วของกบัวสัดุ

เทคนิควิธีทํา จุดมุงหมายในการผลิตและการนําไปใช ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ เชน ความเชื่อ ศาสนา การเมือง

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทําใหของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป การจัดประเภทของที่ระลึก

สามารถจัดไดโดยยึดหลักตอไปน้ี

         ประเภทของที่ระลึก

         ของที่ระลกึอาจจาํแนกประเภทตามจดุประสงคของการนําไปใชประโยชนไดดงัน้ี (อรณุวรรณ  ตัง้จนัทรและนิ

รัช สุดสังข, 2553-2554, หน า 97)

         1. ประเภทของกิน สิ่งของประเภทน้ีมีการแบงปันกันมาตัง้แตอดีต เน่ืองจากไมสามารถเก็บไวไดนานและ
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บริโภคในชวงระยะเวลาสัน้ๆ จึงไมคอยยอมรับวาเป็นของที่ระลึก ตอมาในภายหลัง สินคาประเภทของกินได

พัฒนารูปแบบ คุณภาพ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม สวยงาม นาสนใจ จนสินคาที่ระลึก

ประเภทน้ีไดรับความนิยมและความสนใจจากผูซื้อจํานวนมาก

         2. ประเภทของใช เชน เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันกลายเป็นสินคาที่ระลึก ที่ไดรับความ

นิยมมากเชนกัน เครื่องใชบางชนิดมีการปะดิษฐตกแตงงดงามเป็นพิเศษ จึงมักถูกนําไปใชเป็นของที่ระลึก

มากกวาการนําไปใชประโยชน

         3. ประเภทตกแตง ประเภทน้ีสรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอจติใจเป็นสวนใหญ เชน การตกแตงรางกาย ไดแก

เครื่องประดับตางๆ หรือสําหรับใชในการตกแตงอาคารสถานที่ หรือใชในพิธีการตางๆ ดังนัน้สินคาที่ระลึก

ประเภทน้ีตองมีการออกแบบที่ดีมีสีและรูปทรงสวนประกอบตางๆ ปราณีต สวยงาม ดึงดูดลอใจผูซื้อ

ผลิตภัณฑกลวยกวนตองแกว จังหวัดกําแพงเพชร

         ผลติภณัฑกลวยกวนถงึแมจะเป็นผลติภณัฑที่มีอยูทัว่ไปในประเทศไทย แตเมื่อคดิถงึของฝากของที่ระลกึใน

จังหวัดกําแพงเพชร หลายคนจะนึกถึง “กลวย” ทัง้ผลสดและแบบผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปจากกลวยอาทิ

กลวยกวน กลวยฉาบ กลวยเบลกแตก เป็นตน กลุมแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคีเป็นอีกกลุมวิสาหกิจหน่ึงที่

หันมาดําเนินธุรกิจดานการแปรรูปกลวย ซึ่งจัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2543 มีจํานวนสมาชิกเริ่มแรก 30

คน การรวมตัวดังกลาวเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพที่คลายคลึงกันของชาวบาน ในหมูบานอันไดแก อาชีพ

เกษตรกรรม เมื่อถึงเวลาทํางานทุกครัวเรือนก็จะออกไปทํางานในลักษณะคลายๆกัน และเมื่อวางจากงานทุกบาน

ก็จะมีเวลาวางในชวงเวลาเดียวกันดวย ดังนัน้ในชวงที่วางเวนจากการเพาะปลูกชาวบานจึงรวมตัวกันทํากิจกรรม

ตางๆ ภายในหมูบาน กิจกรรมที่ชาวบานทํารวมกันคือ การแปรรูปกลวย โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากกลวยน้ําวา

เน่ืองจากกลวยน้ําวาเป็นกลวยที่มีลักษณะทนตอสภาพอากาศ และเป็นพืชที่คนไทยนิยมรับประทาน สามารถ

นําไปทําเป็นขนมหวานไดหลายชนิด อาทิ กลวยตาก กลวยบวชชี ขนมกลวย ไสขาวตมมัดเป็นตน ทําใหชาว

บานสวนใหญนิยมปลูกกลวยไวในพื้นที่บานของตนเอง เมื่อถึงเวลากลวยสุก กลวยในหมูบานก็จะสุกพรอมๆ กัน

ทําใหมีกลวยมากเกินกวาความตองการบริโภคในชวงเวลาเดียวกัน ประกอบกับความตองการที่จะเพิ่มรายไดให

กับครอบครัวในชวงที่เวนวางจากการประกอบอาชีพหลัก ชาวบานจึงปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางที่จะเพิ่มรายได

ใหกับครัวเรือนของตน ดวยการนําของนางสาวรุงนภา ไหววิจิตร ประธานกลุมแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคี

ในปัจจุบันจึงเขาขอความชวยเหลือและสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสงเจาหน าที่มา

อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กลวยกวน) จากวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนเป็นจํานวนมาก ซึ่งในขณะนัน้

ผลผลิตที่มีอยูในชุมชนเป็นจํานวนมากนัน้ก็คือ กลวยและสมโอ ดังนัน้ ผลิตภัณฑแรกที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุม

ชาวบานในหมูบานเกาะน้ําโจนสามัคคี ก็คือ กลวยกวน และสมโอกวนนัน้เอง (รุงนภา ไหววิจิตร, 2562)

         จากความทุมเท อุตสาหะและความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมทําใหปัจจุบันกลุมกลวยกวนตองแกวมี
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ผลิตภัณฑอื่น ๆ ออกสูตลาดเป็นจํานวนมาก และมีกิจกรรมการจัดจําหนายที่หลากหลาย อาทิ การออกรานตาม

บูธขายสินคา OTOP การขายในชองทางออนไลน การขายหน ารานซึ่งมีทัง้กรณีขายสงและขายปลีก ทําใหฐานะ

ทางการเงินของกลุมมีความเข็มแข็งสมาชิกภายในกลุมสามารถมีรายไดเพื่อไปจุนเจือครอบครัวของตนเองไดใน

ที่สุด

         ขัน้ตอนและวิธีการผลิตนัน้แมจะไมไดมีขัน้ตอนยุงยากซับซอนแตหากจะตองใชความอดทนและความ

พยายามเพื่อใหไดกลวยกวนที่มีสรสวยและรสชาดนารับประทาน เน่ืองจากการทํากลวยกวนนัน้ ผูผลิตตองกวน

กลวยเป็นเวลานานหลายชัว่โมงภายใตความรอนจากเตาซึ่งเป็นแหลงใหความรอนหลักนัน้เอง กลุมแมบาน

เกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคี มีกระบวนการและขัน้ตอนดังน้ี

         ขัน้ตอนและวิธีการผลิต มีดังน้ี

             1.บดกลวยสุกใหละเอียด

             แรกของการทาํกลวยกวนนัน้ นอกจากจะตองใชกลวยที่มีผลสกุงอมอยางมากแลว จะตองบดกลวยสกุนัน้

ใหละเอียดเพื่อใหสามารถกวนเขากับเครื่องปรุงอื่นๆ อาทิ น้ําตาลทราย กะทิขนสด เกลือปน นมขนหวานและ

แปะแซ เน่ืองจากหากไมบดกลวยใหละเอียดเสียกอนนัน้จะไมสามารถกวนใหเขากับเครื่องปรุงอื่นๆ ได เน่ืองจาก

การกวนนัน้จะตองกวนเป็นเวลานาน เพื่อใหเน้ือกลวยละเอียด เขากับเครื่องปรุงอื่นๆ ใหไดรสชาติที่กลมกลอม

และมีสีสันสวยงามได โดยมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกลวยกวน

             2. ขัน้ตอนที่ 2 คอืการกวนกลวย เน่ืองจากกลมุแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามคัคีเป็นกลมุที่มีความเขม

แข็งทัง้ในสวนของตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑทําใหกลวยกวนตองแกวมีคําสัง่ซื้อเขามาเป็นจํานวนมากจนไม

สามารถที่จะใชแรงงานมนุษยเพียงอยางเดียวได จําเป็นจะตองใชเครื่องมือ เครื่องจักรในเชิงอุตสาหกรรมขนาด

เล็กเขามาชวยหน่ึงในเครื่องมือที่กลุมแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคีใชในการผลิตกลวยกวนนัน่ก็คือ เครื่อง

กวนกลวย เพราะขัน้ตอนของการกวนกลวยนัน้จะตองใชเวลานานพรอมกับปริมาณคําสัง่ซื้อที่มีเขามาเป็นจํานวน

มากทําใหจะตองผลิตครัง้ละมากๆ

             3. เทกลวยที่กวนเรียบรอยแลวใสถาด

             เมื่อกลมุแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามคัคีกวนกลวยใหเขากบัเครื่องปรงุอื่น ๆ เรยีบรอยและไดสสีนัสวยงาม

แลว ผูผลิตจะเทกลวยกวนที่สําเร็จลงในถาดเพื่อใหไดรูปตามที่ตองการโดยสวนมากแลวผูผลิตจะเทใสภาชนะที่

เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อใหสามารถตัดเป็นชิน้เล็กๆ ไดอยางสะดวก และมีขนาดพอเหมาะกับผลิตภัณฑกระเชากลวย

กวนซึ่งเป็นผลิตภัณฑที่ขายดีของกลุมแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคี

             4. ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ

             ขัน้ตอนของการขึ้นรปูบรรจุภณัฑ เป็นขัน้ตอนที่ขึ้นอยูกบัจดุหมายปลายทางที่กลมุตองการจะบรรจุเป็นรปู

แบบตามความตองการของตลาด ซึ่งรูปแบบที่ตลาดนิยมมากที่สุกคือ รูปแบบเม็ดลูกอม นอกจากนัน้แลวยังมี
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แบบเป็นกระเชาหอดวยใบตองแหงทัง้ 2 รูปแบบผลิตภัณฑน้ีเป็นรูปแบบที่ขึ้นชื่อของกลุมแมบานเกษตรเกาะ

น้ําโจนสามัคคีน้ีอีกดวย

         ในปัจจบุนักลมุวสิาหกจิชมุชน กลายเป็นกลมุเป าหมายลกัของรฐับาลในการพฒันาตอยอด โดยมอบหมายให

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นหนวยงานหลักในการพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของกลุม

วิสาหกิจชุมชนตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีเป าหมายเพื่อสรางความยัง่ยืนและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑที่สราง

มูลคาทางเศรษฐกิจใชชุมชนของกลุมแมบานเกษตรเกาะน้ําโจนสามัคคี เป็นอีกหน่ึงตัวอยางของกลุมวิสาหกิจที่มี

ความอดทน มุมานะ และปรับตัว ตอยอดผลิตภัณฑจนทําใหผลิตภัณฑกลวยกวนตองแกว เป็นที่รูจักทัง้ภายใน

และภายนอกจังหวัดกําแพงเพชร นํามาซึ่งชื่อเสียงและเงินตรา

คําสําคัญ : กลวย, ผลิตภัณฑจากกลวย

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

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-07-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2128&code_db=610008&code_type=01
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