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ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ กลว้ยตากสงัคม (SangKhom Dried Banana และ/หรอื Gluay Tak SangKhom ) 
  

รายการสินค้า  กลว้ยตาก 
 

ผูข้อขึ้นทะเบียน จงัหวดัหนองคาย 
  

ท่ีอยู่   ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย ถนนมติรภาพ ต าบลนากอมเกาะ  
   อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 
 

1. คณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
  ค านิยาม 
 กล้วยตากสังคม (SangKhom Dried Banana และ/หรือ Gluay Tak SangKhom ) หมายถึง 
กลว้ยน ้าวา้ พนัธุพ์ืน้เมอืง พนัธุม์ะลอ่ิอง และพนัธุป์ากช่อง 50 ทีน่ ามาผ่านกระบวนการแปรรปูดว้ยการตาก
แดดและอบดว้ยความรอ้นในเตาถ่าน ท าให้ไดก้ลว้ยตากสนี ้าตาลอ่อนถงึเขม้ รปูทรงแบน เนื้อละเอยีด ไม่มี
เมล็ด ผวิสมัผสัแห้ง นุ่ม และหนึบ มรีสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง มกีลิน่หอมคล้าย
น ้าผึง้ ปลกูและแปรรปูในเขตพืน้ทีอ่ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  
 ลกัษณะของสินค้า 

(1) พนัธุก์ลว้ย : กลว้ยน ้าวา้ พนัธุพ์ืน้เมอืง พนัธุม์ะลอ่ิอง และพนัธุป์ากช่อง 50 
(2) ลกัษณะทางกายภาพ 
  - รปูทรง แบน แต่ไมเ่รยีบ หดตวัเป็นลอนคลื่น 
  - เนื้อ สนี ้าตาลอ่อนถงึเขม้ เนื้อละเอยีด ไมม่เีมลด็ ผวิสมัผสัแหง้ นุ่ม และหนึบ 
  - รสชาต ิ หวานตามธรรมชาต ิปราศจากการปรงุแต่ง มกีลิน่หอมคลา้ยน ้าผึง้ 

 

2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก 
 (1) พืน้ทีเ่หมาะสมในการปลูกกลว้ยควรเป็นทีร่าบเชงิเขา หรอืเนินเขา สภาพดนิโปร่ง ระบายน ้าไดด้ ี
และฤดปูลกูทีเ่หมาะสมอยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม 
 



 
 (2) หน่อพนัธุ ์ตอ้งเป็นหน่อพนัธุก์ลว้ยน ้าวา้ พนัธุพ์ืน้เมอืง หรอืพนัธุม์ะลอ่ิอง หรอืพนัธุป์ากช่อง 50  
จากแปลงปลกูในพืน้ทีต่ าบลสงัคม ต าบลแกง้ไก่ ต าบลผาตัง้ ต าบลนางิว้ และต าบลบา้นมว่ง ของอ าเภอ
สงัคม จงัหวดัหนองคาย เท่านัน้ โดยหน่อพนัธุต์อ้งเป็นรุน่เดยีวกนัทีม่สีภาพสมบรูณ์ ปราศจากโรค ขนาดตน้
สงูทีเ่หมาะสม คอื 1.50 เมตร   
 (3) ใหท้ าการก าจดัวชัพชืและปรบัพืน้ทีใ่หโ้ล่งเตยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนปลกูหน่อพนัธุก์ลว้ย 
 (4) ท าการขดุหลุมขนาดกวา้ง ยาว ลกึ 30 x 30 x 50 เซนตเิมตร หรอืตามความเหมาะสมของแต่ละ
พืน้ที ่รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยคอกหรอืปุ๋ ยหมกั 
 (5) แต่ละช่วงของการเจรญิเตบิโต ใหใ้ส่ปุ๋ ยคอกหรอืปุ๋ ยหมกับ ารงุดนิตามสภาพพืน้ที ่ดแูลรกัษาโดย
ท าการตัดหญ้าและวัชพืช ปีละ 2 – 3 ครัง้ หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตัดแต่งใบที่แห้ง  
ไมส่มบรูณ์ เพื่อป้องกนัโรคแมลง 
 การเกบ็เก่ียว 
 กล้วยจะให้ผลผลติหลงัจากการปลูกในช่วง 8 - 12 เดอืน และพร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อน ามาผลติเป็น
กลว้ยตาก เมือ่กลว้ยน ้าวา้มอีายเุครอื 110 – 120 วนัหลงัจากตดัปลอีอกแลว้ หรอืสงัเกตจากลกัษณะผลจะไม่
มเีหลี่ยม ผวิเกลี้ยง ไม่แก่จดั (ไม่เหลอืงมาจากสวน) เก็บเกี่ยวโดยตดัก้านเครอืให้ขาด แล้ววางบนพื้นที่มี
วสัดุรองรบัเพื่อลดแรงกระแทก จากนัน้ขนไปรวมไวใ้นโรงเรอืนมหีลงัคา ซึง่ควรมพีืน้เรยีบ แหง้ โปรง่ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เพื่อเตรยีมท าการบ่มและแปรรปู โดยตัง้ก้านเครอืดา้นทีต่ดัลงพืน้ ป้องกนัน ้ายางกลว้ยหยดลงมา
กดัผวิ 
 การแปรรปูกล้วยตากสงัคม 
 (1) คดัเลอืกกล้วยที่แก่จดัที่ปลูกและเก็บเกี่ยวจากในพื้นที่ต าบลสงัคม ต าบลแก้งไก่ ต าบลผาตัง้ 
ต าบลนางิว้ และต าบลบ้านม่วง ของอ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เท่านัน้ มาท าการบ่มทัง้เครอื โดยวาง
เรยีงใหป้ลายก้านเครอืลงพืน้ จากนัน้คลุมทบัดว้ยผา้ทีร่ะบายอากาศไดด้ ีสลบักบัเปิดผา้คลุมใหส้มัผสัอากาศ 
เพื่อระบายความร้อนไม่ให้กล้วยสุกเร็วเกินไป และท าให้เกิดความหวานของกล้วยตามธรรมชาติ โดย
ระยะเวลาการบ่มในกรณีฤดูหนาวหรอือากาศเยน็ใชเ้วลาบ่มในช่วง 5 - 7 วนั หากอากาศเยด็จดัอาจใชเ้วลา
ในช่วง 7 - 10 วนั กรณฤีดรูอ้น หรอือากาศรอ้นใชเ้วลาบ่มในช่วง 4 - 5 วนั 
 (2) น ากลว้ยทีผ่่านการบ่มสุกแลว้ มาปอกเปลอืกแลว้วางเรยีงบนกระแตะไมไ้ผ่ หรอือุปกรณ์อื่นตาม
ความเหมาะสม จากนัน้น าไปตากแดดกลางแจง้ หรอืตากในโรงเรอืนพลงังานแสงอาทติย์ เป็นเวลา 2 วนั จงึ
น ากลว้ยมากดดว้ยมอืหรอืแผ่นไม ้โดยทบัหรอืบบีใหแ้บนพยีงเลก็น้อยไม่แบนราบ 
 (3) น ากล้วยไปตากแดดกลางแจง้ หรอืตากในโรงเรอืนพลงังานแสงอาทติย์ อกีครัง้หนึ่ง กรณีที่น า
กล้วยไปตากแดดกลางแจง้ควรคลุมด้วยผ้าเรโทรสดี า เพื่อป้องกนัฝุ่ นและแมลง ช่วงเวลาเยน็ให้กลบัด้าน 
แลว้น าไปอบ โดยใชเ้ตาถ่านและถ่านไมใ้นการอบใหค้วามรอ้นตามความเหมาะสม กระบวนการน้ีท าสลบักนั
จะใชเ้วลาในช่วง 6 – 7 วนั 
 (4) น ากลว้ยที่ผ่านกระบวนการตากและอบแลว้ บรรจุในภาชนะที่ปิดมดิชดิหรอืถุงพลาสตกิใส พกัไว ้
2 - 3 วนั เพื่อใหเ้นื้อกลว้ยคลายตวัรวมถงึบ่มใหค้วามหวานขบัออกมาฉาบผวิกลว้ย 



 
  การบรรจหีุบห่อ 
 (1) รายละเอยีดบนฉลากใหป้ระกอบดว้ยค าว่า “กลว้ยตากสงัคม” และ/หรอื “Sangkhom Dried 
Banana” และ/หรอื “Gluay Tak SangKhom” ) 
 (2) ใหร้ะบุชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการคา้ วนัทีผ่ลติ วนัหมดอาย ุและวธิเีกบ็รกัษา 
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
  จงัหวดัหนองคาย ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มลีกัษณะพื้นทีท่อดยาวขนานตามแนวแม่น ้า
โขง ซึง่เป็นเสน้เขตแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ลกัษณะภูมปิระเทศ
แบ่งเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลูกคลื่นลอนชนั และพื้นที่เป็นภูเขาสูง โดยเขตพื้นที่อ าเภอ
สงัคม ตัง้อยู่ละติจูดที่ 18 องศา 3 ลิปดา 14 ฟิลิปดาเหนือ ลองจจิูดที่ 102 องศา 13 ลปิดา 36 ฟิลปิดา
ตะวันออก มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนชันและเป็นป่าเขาธรรมชาติ มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลางในช่วง 200 – 908 เมตร ลกัษณะดนิชัน้บนเป็นดนิร่วนปนทราย ดนิชัน้ล่างเป็นดนิ
เหนียวหรอืดินเหนียวปนลูกรงั มคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดบัปานกลางถึงต ่า หน้าดินมลีกัษณะโปร่ง 
ระบายน ้าไดด้ ีไมท่่วมขงั เหมาะส าหรบัการปลกูพชืทีม่รีากตื้นโดยเฉพาะกลว้ย  

ลกัษณะภูมอิากาศ จงัหวดัหนองคายไดร้บัอทิธพิลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่พดัพามวล
อากาศเยน็และแห้งจากประเทศจนีเข้าปกคลุมประเทศไทยตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนตุลาคมถึงประมาณ
เดอืนกุมภาพนัธ ์ซึง่อยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้จงัหวดัหนองคายมอีากาศหนาวเยน็และแห้ง 
และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ทีพ่ดัพามวลอากาศชืน้จากทะเลและมหาสมุทรเขา้ปกคลุมประเทศไทยในช่วง
ฤดูฝนประมาณกลางเดอืนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมท าให้มฝีนตกชุกทัว่ไป ฤดูกาลของ
จงัหวดัหนองคาย แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดงันี้  ฤดูหนาว เริม่ต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณ
กลางเดอืนกุมภาพนัธ์ อากาศโดยทัว่ไปจะหนาวเยน็และแห้ง เดอืนที่มอีากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วง
เดอืนธนัวาคมถงึมกราคม ฤดูรอ้น เริม่ต้นประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธถ์งึกลางเดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นที่
มอีากาศรอ้นอบอ้าว โดยเฉพาะเดอืนเมษายนจะเป็นเดอืนที่มอีากาศรอ้นอบอ้าวที่สุดของปี  ฤดูฝน เริม่ต้น
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มฝีนตกชุกตัง้แต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
โดยเฉพาะเดอืนสงิหาคมเป็นเดอืนที่มฝีนตกชุกหนาแน่นมากทีสุ่ดในรอบปี ปรมิาณฝนเฉลีย่ตลอดทัง้ปีของ
จงัหวดัหนองคาย อยู่ระหว่าง 1,400 – 2,000 มลิลเิมตร จากสภาพภูมปิระเทศซึง่เป็นพื้นทีสู่ง เนินเขา และ
ภูเขา ประกอบกบัภูมอิากาศและปรมิาณน ้าฝนที่เหมาะสม ท าให้กล้วยที่ปลูกในพื้นที่ดงักล่าวเจรญิเติบโต 
ได้ดี จุดเด่นของกล้วยน ้าว้าที่ปลูกในเขตอ าเภอสงัคมจะไม่เหมอืนกับที่อื่นๆ  ที่นี้จะมรีสชาติหวานอร่อย  
จนท าให้เป็นที่ยอมรบักนัมาอย่างยาวนานจากผู้บรโิภค แม้ว่าลูกจะไม่โต ไม่อ้วน แต่ก็มรีสชาติหวานและ 
มกีลิน่หอมมากกว่ากล้วยน ้าว้าจากที่อื่นยิง่เวลาที่กล้วยสุกจะเหน็ได้ชดัเจนลกัษณะของเปลอืกจะไม่แขง็จะ
นุ่ม เหมาะส าหรบัน าไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก และด้วยภูมปัิญญาท้องถิ่นในการแปรรูปกล้วยตาก ท าให้มี
รสชาตดิเีป็นเอกลกัษณ์  ส่งผลให้เพิม่มลูค่าผลผลติท าให้กลว้ยตากของอ าเภอสงัคมมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้ ักกนั
ทัว่ไป  



 
 

 ประวติัความเป็นมา 
 อ าเภอสงัคม เป็นอ าเภอหนึ่งของจงัหวดัหนองคาย  แต่เดิมมเีพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสงัคม  
บา้นม่วง และบ้านแก้งไก่ ต่อมามรีาษฎรอพยพเขา้มาอาศยัเพิม่มากขึน้ ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอสงัคม เมื่อปี 
พ.ศ. 2514 การปลูกกล้วยในพื้นที่เริม่เมื่อใดไม่ปรากฏ แต่พบว่าอ าเภอสงัคม มเีกษตรกรปลูกกล้วยน ้าว้า
มากที่สุดของจงัหวดัหนองคาย ถือเป็นฐานการผลติและส่งจ าหน่ายผลผลติจากกล้วยแหล่งใหญ่ของภาค
อสีาน มพีื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทัว่ไปในพื้นที่อ าเภอสงัคม จนกล้วยน ้าว้าเป็นพชืเศรษฐกจิของอ าเภอสงัคม 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกกล้วยน ้ าว้าเพื่อจ าหน่ายผลสด ซึ่งราคากล้วยน ้ าว้าแต่เดิมราคาถูก จงึมกีาร
รวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มแมบ่า้น เมือ่ปี 2542 น ากลว้ยน ้าวา้มาแปรรปูเป็นกลว้ยตากเพื่อเพิม่มลูค่าของกลว้ยและ
ได้ท ากนัเกือบทุกหลงัคาเรอืน ท าให้กล้วยตากสงัคมเป็นหนึ่งในของขึน้ชื่อของอ าเภอสงัคม  มกีารจดังาน 
“เทศกาลกลว้ยน ้าวา้” ครัง้แรกในปี 2545 ซึง่จดัขึน้ในช่วงเดอืนตุลาคมของทุกปี โดยในงานจะจ าหน่ายกลว้ย
น ้าวา้ผลสด กล้วยตากสงัคม และผลติภณัฑแ์ปรรปูจากกลว้ยน ้าว้า ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอที่ได้สะท้อนให้
เหน็ถงึของดทีีข่ ึน้ชื่อของอ าเภอสงัคมทีว่่า “บัง้ไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสงทอง ลอ้มรอบ
ดว้ยภเูขา คอืถิน่เราชาวสงัคม” 
 

4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพื้นที่การปลูกและแปรรูป กล้วยตากสงัคม ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ าเภอสงัคม จงัหวดั
หนองคาย รายละเอยีดตามแผนที ่
 

5. การพิสูจน์แหล่งก าเนิด 
 (1) กลว้ยตากสงัคม จะตอ้งปลกูและแปรปูในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และตามกระบวนการผลติขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลติจะตอ้งผ่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิผูป้ลูก ผูแ้ปรรปู
ผูป้ระกอบการคา้ กลว้ยตากสงัคม รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 
 

6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตร 15 
 (1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
 (2) จดัให้มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิผู้ปลูก ผู้แปรรปู และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิง่บ่งชี้
ทางภมูศิาสตรก์ลว้ยตากสงัคม 
 (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการ 
ปฏบิตังิานส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์กลว้ยตากสงัคม และด าเนินการตามแผนการควบคุม
ตรวจสอบทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 

 
------------------------------------------------------ 

 
 
 



 

แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
กล้วยตากสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกูและแปรรปู กลว้ยตากสงัคม ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตอ าเภอสงัคม  
จงัหวดัหนองคาย 

 

 


