
เขียนโดย  สุขสันต   สุทธิผลไพ

กลวย เปนพืชด้ังเดิมของทวีปเอเซียตอนใตและ
วา  กลวยเปนอาหารชนิดแรกและพืชท่ีมนุษยปลูกไ
ประเทศอินเดีย   เมียนมาร   จีนตอนใต  แลวกระจาย
แปซิฟค  ประมาณกอนคริสตศักราช  327  ปไดมีการ
ซึ่งไดแพรตอไปยังอาฟริกาตะวันตก  อันคํ าวา  banana
และใชกันแพรหลายโดยพอคาชาวปอรตุเกสเดินทางไปค
จากน้ีก็นํ าไปยังหมูเกาะแคนารี่ ณ จุดนี้เขาใจกันวาหล
ไดมกีารนํ ากลวยไปสูทวีปนี้  และการปลูกเพิ่มมากขึ้น
ของบางประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใตในศตวร

ส ําหรับประเทศไทยพบกลวยปาอยู  4  ชนิด  
จากสมัยโบราณใชสวนตาง ๆ ของตนกลวย อาทิเชน  ผ
ทางศาสนา กลวยท่ีปลูกตามบานและในไรนามีหลายชน
หลักฐานของชาวตางประเทศท่ีมาเยือนเมืองไทยป 202
รอยหวี ป  2484  เปนตนมา ไดมีผูสนใจและอาจาร
รวมพันธุท้ังกลวยปาและกลวยท่ีปลูกได  323  สาย
ตามชุดโครโมโซม  พบวา  มีพันธุกลวยประมาณ  5
รักษาพันธุไวที่สถานีวิจัยปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
ล่ํ าสันลดหล่ันไป  ดังน้ี
กลวยไทยไปนอก

บูลย

ตะวันออกเฉียงใต  มีผูกลาวกัน
วตามบาน  โดยปลูกกันมากใน
ไปยังเกาะตาง ๆ  ในมหาสมุทร
นํ ากลวยจากอินเดียไปยังอาหรับ
   นาจะมาจากรากศัพทแหลงน้ี
าขายตามภูมิภาคตาง ๆ  ตอ
ังจากโคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกา
อยางรวดเร็วจนเปนพืชเศรษฐกิจ
รษที่ 19

และเปนพืชเกาแก  ดังจะเห็นได
ล  ใบ  กาบ  ลํ าตน ในพิธีตางๆ
ดิหลายพันธุดวยกัน  จากบันทึก
0 ไดพบกลวยงวงชางหรือกลวย
ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวบ
พันธุ  เม่ือไดมีการจํ าแนกพันธุ
6  สายพันธุ  ปจจุบันไดรวบรวม
ในท่ีน้ีขอกลาวถึงกลวยท่ีปลูกเปน



1. กลวยน้ํ าวา  ปลูกกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ปลูกเปนการคามีอยูทั่วไป  เน้ือ
กลวยน้ีมีคุณคาทางอาหารมากใชเปนอาหารเด็กออน  รับประทานผลสด  ใชทํ าขนมได
หลายชนิด เชน  ขนมกลวย  ขนมกลวยบวชชี  กลวยเช่ือม  กลวยทอด  กลวยฉาบ
กลวยตาก  กลวยกวน  เปนตน  อนึ่งมีบางประเทศนํ าผลกลวยมาแปรรูปเปนเบียร  ไวน
น้ํ าสม  นาผลกลวย  กลวยผง  แปงกลวย  กลวยกระปอง  พิวรีกลวย

2. กลวยไข   ปลูกทั่วไปตามสวนหลังบานทุกภาค   เปนกลวยท่ีมีรสชาติใชใน
เทศกาลสารทไทย  รับประทานผลสด เปนเคร่ืองเคียงของขาวเมาคลุกและกระยาสารท
นอกจากน้ียังใชทํ ากลวยเช่ือม  กลวยบวชชี  ขาวเมาทอด

3. กลวยหอมทอง  ปลูกท่ัวไปทุกภาคมากนอยตางกัน  นิยมรับประทานผลสด
กัน แปรรูปเปนสวนผสมฟรุทสลัด เคกกลวยหอมมีสวนนอย ชาวตางชาติใชรับประทาน
กับเนยแข็งทํ าใหรสอรอยข้ึนตามความนิยม

กลวย เปนผลไมท่ีคนไทยรูจักกันมานานแลว จากขอมูลการปลูกกลวยน้ํ าวา
กลวยไข  กลวยหอม  ของกองแผนงาน  กรมสงเสริมการเกษตร  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
ตลอดมาจนถึงป  2541 มีดังน้ี

พ้ืนท่ีปลูก (ไร)ชนิด
ไมใหผล ใหผล รวม ผลิตผล(ตัน)

1. กลวยน้ํ าวา 209,745 560,659 770,404 1,119,140
2. กลวยไข 20,069 61,798 81,867 104,735
3.กลวยหอมทอง 13,607 43,722 57,329 115,073
4.กลวยหอมอ่ืนๆ 4,389 13,745 18,134 35,582

ส ําหรับ กลวยนํ้ าวาจังหวัดท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ อุบลราชธานี  53,407  ไรได
80,850  ตัน  อํ าเภอที่ปลูกมากไดแก  อํ าเภอนายูง  บานมือ  หนองหาร  รองลงมาคือ
เลย  47,339  ไร  56,032  ตัน  อํ าเภอไดแก  เชียงคาน  ปากซม  เมือง  ชุมพร
45,429  ไร  84,912  ตัน  อํ าเภอไดแก  ละแม  สวี  ทาแซะ  นครราชสีมา  35,190
ไร  31,723  ตัน  อํ าเภอไดแก  เลิงสาง  ขามสะแกแสง  โชคชัย  วังนํ้ าเขียว  เพชรบุรี
25,334  ไร  48,483  ตัน  อํ าเภอไดแก  ทายาง  แกงกระจาน  ระนอง  22,691  ไร
57,946  ตันอํ าเภอไดแก  เมือง  กระบุรี  กะเปอร  ละอุน  อุตรดิตถ  20,880  ไร



32,636  ตัน  อํ าเภอไดแก  ทาปลา  เมือง  ลับแล  ชัยภูมิ  16,390  ไร  25,691
ตัน อํ าเภอไดแก  ดอนสวรรค  ดอนสาร  จัตุรัส  สงขลา  15,796  ไร  26,915  ตัน
อํ าเภอไดแก  สะบายอย  รัตนภูมิ  สะเดา  กาฬสินธุ  14,530  ไร  26,254  ตัน
อํ าเภอไดแก  หนองกรุงศรี  ทาคันโธ  กุฉินารายณ  พิษณุโลก  13,962  ไร  19,223
ตันอํ าเภอไดแก  บางระกํ า  พรหมพิราม  ชาติตระการ  สวนกลวยไข จังหวัดที่ปลูก
มากท่ีสุด  คือ  กํ าแพงเพชร  22,797  ไรได  60,597  ตัน   อํ าเภอท่ีไดแก  เมืองกิ่ง
โกลัมพนีคร  คลองลาน  คลองขลุง  ตาก  22,656  ไร  43,219  ตันอํ าเภอไดแก  ทา
ยาง  หนองหญาปลอง  และ กลวยหอมทอง จังหวัดท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ ชุมพร
5,572  ไรได  10,145  ตันอํ าเภอไดแก  เมือง  ละแม รองลงมา คือ ระนอง  5,361
ไร  20,736  ตัน  อํ าเภอไดแก  กิ่งสุขสํ าราญ  เมือง  สุโขทัย  5,052  ไร  14,944
ตัน อํ าเภอไดแก  สวรรคโลก  สุราษฎรธานี  4,113  ไร  2,138  ตัน อํ าเภอไดแก
พนม  จันทบุรี  3,591  ไร  6,976  ตัน ไดแกอํ าเภอแกงหางแมว  เพชรบุรี  2,005
ไร  4,460  ตัน  ไดแก อํ าเภอทายาง  และกลวยหอมอ่ืน ๆ  มีกลวยหอมเขียวรวมอยู
ดวยที่ปลูกใหผล  5,312  ไรไดผลิตผล  11,068  ตัน

อน่ึงสวนตาง ๆ  ของตนกลวยใชประโยชนไดหลากหลาย  เชน  ใชปลีเมื่อตมสุก
ลักษณะคลายเนื้อไกเปนอาหารแทนผัก รวมท้ังใชกาบกลวยฉลุเปนลวดลายประดับ
เมรุศพอยางสวยงาม  หรือฉีกเปนร้ิวตากแหงทํ าเปนเชือกผูกของ  ถักเปนของใช
ตาง ๆ  อาทิ กระเปาถอื  หรือหั่นหยวกกลวยเปนแวนใชเลี้ยงสุกร  ใบสดใชหอของ
หรือเย็บเปนกระทงใสอาหาร  อื่นๆ  ประดิษฐเย็บเปนบายศรีใชในงานพิธีตาง ๆ
สวนใบแหงใชมวนบุหรี่สูบ  ผลใชรับประทานไดท้ังออน  ดิบ  สุก  ทํ าเปนอาหาร
ขนมหลายชนิด  ความอรอยมากนอยเทาใดข้ึนอยูกับชนิดของกลวย  บางชนิดเมื่อสุกมี
รสหวานอรอยใชรับประทานสด  บางชนิดตองนํ ามาตมเผากอนจึงจะรสดี  ท่ีประเทศอู
กันดามปีระชาชนรับประทานกลวยวันละ  4-4.5  กก.  ใชแทนเน้ือสัตวไดดวย  กลวย
เปนผลไมท่ีมีคุณคาทางอาหารพอๆกับมันฝร่ัง  พลังงานสูงแตมีไขมัน  คอเรสเตอ
รอลและเกลือแรตํ่ า  จึงเหมาะเปนอาหารของผูท่ีตองการลดคามอวน  คนชรา  ผูที่เปน
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารสามารถลดแกสในกระเพาะซึ่งเกิดจากความเครยีด  และเด็ก
ท่ีทองเสียบอย ๆ  นอกจากน้ียังมีวิตามินเอ  บี 6  และซีอีกดวย  จากวิทยานิพนธ
ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล ป  2503  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคุณชูจิตร
สมบัติพานิช  ซ่ึงไดศึกษาคุณคาอาหารของผลกลวยน้ํ าวา  กลวยหอม  กลวยไข  กลวย
หักมุก  ในปริมาณกรัมตอ  100  กรัมของน้ํ าหนักสดผลสุกไว ดังน้ี



องคประกอบทางเคมี กลวยน้ํ าวา กลวยหอม กลวยไข กลวยหักมุก
• ความช้ืน 69.02 77.169 70.66 72.02

• ไขมัน 0.76 0.73 0.84 0.83
• โปรตีน 0.90 1.82 1.45 1.18

• คารโบไฮเดรต 22.21 18.42 18.41 16.49

• เถา 0.72 0.65 0.61 0.54
• แคลเซ่ียม (มก.) 19.99 14.27 13.54 21.67

• ฟอสฟอรัส (มก.) 25.10 21.09 24.71 25.79

• เหล็ก (มก.) 11.39 8.71 6.71 8.27

• วิตามินเอ (IU) 281.37 - - 278.52

• วิตามินบี 6 (IU) 118.40 197.20 589.40 582.20

• วิตามินซี (มก.) 18.35 11.06 16.91 14.99

กลวย นอกจากจะเปนอาหารและใชประโยชนอื่น ๆ  แลว  สมัยกอนชาวบานของ
เราและในตางประเทศใชเปนสมุนไพรรักษาโรคตางๆ  พอสรุปไดดังนี้  ใชน้ํ าค้ันจาก
รากซึ่งมีสารแทนนินชวยรักษาแผลไฟไหม  นํ้ ารอนรวก  แกปวดฟน  รักษาโรคขัด
เบา  นํ ากาบกลวยมาวางที่ลํ าตัวจะชวยลดไข  น้ํ ายางจากกาบกลวยชวยทํ าใหหายปวด
จากงูกัด  ใบใชอังไฟมาประคบบริเวณปวดเมื่อย  บรรเทาอาการอักเสบ  ใบออนใช
แทนผาพันแผล  ปลีบํ ารุงนํ้ านมมารดา  ปลีตากแหงใชรักษาโรคโลหิตจางเพราะธาตุ
เหล็กมาก  เปลือกกลวยใชทาบริเวณยุงมดกัด  ผ่ืนคัน   กานกลวยมีสารแทนนินใช
หามเลือด  ผลสุกมีสารเพคตินเปนยาระบายออนๆ  แกทองผูก  ถาเค้ียวใหละเอียดจะ
ชวยการทํ างานของกระเพาะดีข้ึนและทํ าใหทองไมอืด

จากขอมูลการผลิตกลวยหอมลาสุดป  2540  ขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติพบวา  ปริมาณการผลิตกลวยของประเทศจาง ๆ  ทั่วโลกประมาณ
58.975  ลานตัน  ทวีปเอเชียเปนแหลงที่ใหญที่สุด  26.203  ลานตัน  โดยอินเดีย
ผลิตมากที่สุด  9.935  ลานตัน  อินโดนีเซีย  4.768  ลานตัน  ฟลิปปนส  3.5  ลาน
ตัน  จีน   3.141  ลานตัน  ไทย  1.7  ลานตัน  เวียดนาม  1.282  ลานตัน  ทวีปรอง
ลงมาคืออเมริกาใต  อเมริกาเหนือ  กลางและอาฟริกา  15.466,8.765  และ  7.176
ลานตัน   ตามลํ าดับ  แตขอมูลลาสุดจากแหลงเดียวกันเทาท่ีไดรับมีการสงออกในตลาด



โลก  13.335  ลานตัน  ประเทศที่สงออกไดแก  อิเควดอร  3.41  ลานตัน  คอสสตาริ
กา  2.28  ลานตัน  โคลัมเบีย  1.36  ลานตัน  กัวเตมาลัน  6.35    แสนตัน  ปานา
มา  6  แสนตัน  ฮอนดูรัส  5.3  แสนตัน  ในเอเซียสวนใหญบริโภคภายในแตละ
ประเทศ  ฟลลิปปนส  สงออกมากที่สุด  1.213  ลานตัน  อินโดนีเซีย  55,318  ตัน
มาเลเซีย  35,675  ตัน  เวียดนาม  10,200  ตัน  สํ าหรับไทยเมื่อป  2532  สงออก
กลวยไข  3,578  ตันกลวยหอมทองเพียง  1,560  กก.  และมีแนวโนมลดลงตามลํ าดับ
จนถึงป  2541  เหลือกลวยไขเพียง  1,026  ตันมูลคา  9.7  ลานบาท  ฮองกงเปนลูก
คารายใหญเพียงรายเดียวท่ีซ้ือเกือบท้ังหมดตลอดป  แตกลวยหอมทองเพิ่มเปน  764
ตันมูลคา  20.9  ลานบาท  โดยญ่ีปุนซ้ือมากท่ีสุด  714  ตันมูลคา  19.8  ลานบาท
ท่ีเหลือไตหว่ัน   จีน  และฮองกงซื้อเพียง  31,15  และ  5  ตัน  ตามลํ าดับ  นอกจากน้ี
ยังมีกลวยสดอ่ืน ๆ  นอยมากเพียง  560  กก.  มูลคา  35,164  บาทซึ่งอิตาลีซื้อไป
550  กก.  และ  กลวยตาก  89  ตันมูลคา  22.3  ลานบาท ประเทศท่ีซ้ือมูลคามากลด
หล่ันลงมาไดแก  เนเธอรแลนด  เยอรมันี  ฝรั่งเศล   ญี่ปุน  นิวซีแลนด  สหราชอาณา
จักร  อิตาลี  สหรัฐอเมริกา  ไตหวัน  สิงคโปร  เดนมารค  ฮองกง

ส ําหรับญ่ีปุนนํ าเขากลวยหอมเขียวสวนใหญ  ประมาณปละ  8.7  แสนตัน จาก
ฟลิปปนส  จีน  ไตหวัน  ประเทศอมเริกาใต  ซึ่งบางสวนมีสารพิษเคมีตกคางเพราะขาด
การควบคุมการผลิตท่ีรัดกุม  ทํ าใหชาวญ่ีปุนกลุมหน่ึงไดเล็งเห็นถึงภัยอันตรายในเร่ืองน้ี
ประกอบกับไดมีการรณรงคเร่ืองเกษตรธรรมชาติเพื่อใหมีการบริโภคผลิตผลเกษตรท่ี
ปลอดสารเคมี   สหกรณืผูบริโภคโตโตแหงกรุงโตเกียวไดใหความสํ าคัญในดานสุขภาพ
รางกายแกสมาชิกสหกรณฯ  จึงไดติดตอกับชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย  จํ ากัด
ขอใหสงออกกลวยหอมทองที่ปราศจากสารเคมีตั้งแตป  2535  เปนตนมาโดยสหกรณ
การเกษตรทายาง  จํ ากัด  จังหวัดเพชรบุรี  การกํ าหนดเง่ือนไขในการผลิตกลวยหอม
ทองพอสรุปได  ดังน้ี

1. จะตองไมใสปุยเคมี  ฉีดพนสารพิษฆาแมลงเด็ดขาด
2. ขนาดกลวยน้ํ าหนักไมต่ํ ากวาลูกละ  100  กรัม   สีผิวไมชํ้ า
3. กลวยท่ีสงออกจะตองไมสุกกอนถึงญี่ปุนมิฉะนั้นจะถูกนํ าเขาและตองนํ าไปทิ้ง
4. ถาเจาหนาท่ีดานกักดกันศัตรูพืชญ่ีปุนตรวจพบโรคแมลงเพียงกลองเดียวก็

ตองรมควันท้ังหมด



สหกรณการเกษตรทายาง  จํ ากัด  ไดวางแผนควบคุมการดํ าเนินงานปลูกกันกับ
สมาชิกเปนไปดวยดี   ตลอดจนรวบรวมผลิตผลผานขบวนการทํ าความะอาดบรรจุหีบหอ
เพื่อสงออกทางเรือซึ่งมีกลวย  3  ช้ันดวยกันคือ

1. ช้ัน  1  มีนํ้ าหนักผลมากกวา 150  กรัม
2. ช้ัน  2  มีนํ้ าหนักผล  121-150  กรัม
3. ช้ัน  3  มีนํ้ าหนักผล  100-120  กรัม

นอกจากนี้ยังทราบวา  มีผูสงออกไดซื้อกลวยหอมทองจากสห
บานลาด  จํ ากัด  จังหวัดเพชรบุรี  สงออกไปญี่ปุนและอื่น ๆ  ดวย  เน
ผลไมท่ีรับประทานงายมีคุณคาทางโภชนาการสูงยอยงาย  ชาวญ่ีปุนจ
3    รองจากสมและแอปเปล  การที่กลวยหอมทองของเราสงออกไปญี่ป
ญ่ีปุนติดใจในรสอรอย  หอมหวาน  เน้ือน่ิมละเอียด  ยากท่ีจะหาก
เปรียบได  ในขณะเดียวกันก็มีจุดออนท่ีเปลือกบาง  สุกเร็ว  ข้ัวไมเหน
กับกลวยหอมเขียวท่ีซ้ือขายกันในตลาดโลกท่ีเปลือกหนา   เหมาะตอการ
ไมหวานอรอยเหมือนกลวยหอมทอง  แตสหกรณฯก็แกไขปญหาเปนผลส

เมื่อพิจารณาประเทศผูสงออกกลวยหอมเขียวรายใหญป  2538
แลวจะเห็นขอมูล  ดังน้ี

1. อเมริกาใต  มีอิเควดอร  3,065,504  ตัน   โคลัมเบีย  1,36
2. อเมริกากลาง-เหนือ  ไดแก  คอสตาริกา 1,880,191  ต

635,503 ตัน
3. ปานามา  600,000  ตัน  ฮอนดู  529,685  ตัน  เม็กซิโก 
4. อาฟริกา  ไดแก  คาเมรูน  187,294  ตัน  ไอวอรี่โคสต  17

มาเลีย  21,700  ตัน
5. เอเซีย  มีฟลิปปนส  1,213,411  ตัน  อินโดนีเซีย  55,318

35,675  ตัน  เวียดนาม  10,200  ไตหวันไมทราบปริมา
ตัน  (กลวยหอมทอง)

ปริมาณกลวยหอมเขียวท่ีนํ าเขามากกวาสงออกและเฉพาะน
ประเทศตาง ๆ  ในเอเชีย  ไดแก  ญ่ีปุน  873,765  ตัน  ซาอุดิอาร
กรณการเกษตร
ื่องจากกลวยเปน
งึนิยมเปนอันดับ
ุนได  เพราะชาว
ลวยหอมชนิดอ่ืน
ีย่วหลุดงาย  ผิด
ขนสงไกลๆ  รส
ํ าเร็จ

  ในตลาดโลก

0,278  ตัน
นั  กัวเตมาลา

 158,663  ตัน
6,531  ตัน  โซ

  ตัน  มาเลเซีย
ณ  ไทย  662

ํ าเขาเทานั้นของ
เบีย  175,000



ตัน  เกาหลีใต  121,538  ตัน  อิหราน  120,000  ตัน  จีน  112,510  ตัน  ตุรกี
87,759  ตัน  สหรัฐอาหรับอามิเรต  50,000  ตัน  ฮองกง  44,781  ตัน  สิงคโปร
29,047  ตัน  คูเวต  22,062  ตัน  เลบานอน  10,000  ตัน  กาตาร   7,000  ตัน
สวยยุโรป  สหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยภาพรวมอยูหางไกลจากไทยมาก  มีการนํ าเขา
มากกวาสงออกรวม  4,902,688  ตัน  3,436,580  ตัน  และ  399,551  ตัน  ตาม
ลํ าดับ  ซ่ึงยากท่ีจะแทรกตัวเขาไปมีสวนแบงการตลาดได

การกํ าหนดมาตรฐานกลวยหอมสดในแตละประเทศมีความแตกตางกันไป  
สวนมากใชวิธีวัดขนาดเสนรอบวงและความยาวของผล   ขอท่ีเหมือนกัน คือ กลวย
จะตองมีคุณภาพดี  ผิวสะอาดปราศจากโรคแมลง  ไมมีรอยช้ํ าหรือกระทบ
กระเทือน  ผลแกจัด  เนื้อแนน  สีสดใส  มีรสชาติดี  เมื่อสุกผิวเหลืองทั่วกันหมด
เชน ญี่ปุนไดกํ าหนดมาตรฐานกลวยหอมสดจากฟลิปปนสในท่ีน้ีขอกลาวถึงกลวยเต็มหวี
เฉพาะเกรด  ดังน้ี  กลวยหวีหน่ึงมี  14-22  ผลท่ีมีความยาว  20-27  ซม.  เสนผา
ศูนยกลางของผลกลางหวี  3.2-4.0  ซม.  น้ํ าหนักรวม  1.8-4.0  กก.  โดยไมมีรอมีด
บาด  ผลแตกเนื่องจากการกระทบกระเทือนหรือเปนแผลจนถึงเนื้อยาวเกิน  4  ซม.  แม
แตผลเดียว  ท่ีผลมีรอบแผลจุดดางจากการสุก  แสงแดด  ปุย  สารเคมีไมเกิน  4  ตา
รางซม.  กลองที่บรรจุ  4-6   หวีน้ํ าหนัก  12-12.36  กก. การปนเปอนและการสะสม
ยาง  ฝุน  ความสกปรกและอื่น ๆ  ไดไมเกิน  6  และ  2  ตารางซม.  ตอผล  ตามลํ าดับ

นอกจากกลวยหอมสดแลวยังมีกลวยตามคุณภาพดีท่ีกลุมแมบานเกษตรกรใน
อํ าเภอสงัคม จังหวัดหนองคาย  อํ าเภอบางกระทุม  จังหวัดพิษณุโลก  ทํ าจากกลวยน้ํ าวา
ขาวพันธุมะลิออง  ซ่ึงนิยมทํ าจากกลวยท่ีสุกงอมแลวมาปลอกเปลือกเอาแตเน้ือกลวยไป
ตากแดด  1-2  แดด แลวนํ าไปคลึงและกดแบนไมมีการใสน้ํ าตาล  ปจจุบันไดใชพลัง
งานแสงอาทิตยมาทํ าเปนเตาอบขนาดใหญ  หรือเตาอบดวยไฟฟา   เชื้อเพลิงอื่น  กลวย
ตากที่ไดสะอาดไมมีแมลงวันตอมและฝุนละอองเจือปน  เทาท่ีทราบประเทศอูกันตาใน
อาฟริกาผลิตกลวยตากออกจํ าหนายดวย  สหภาพยุโรปไดกํ าหนดมาตรฐานกลวยตาก
ไวคือ  ผลกลวยตากมีสีเหลืองทองสม่ํ าเสมอ  เนื้อแนน  รสหวาน  ไมมีนํ้ าตาล
เคลือบ  ไมมีเช้ือรา  แบคทีเรียและแมลงปะปน  บรรจุในถุงพลาสติกหนัก  250
และ  500  กรัม  แลวใสในกลองกระดาษหนัก  12.5  กก.  กลวยตากแบงตาม
ความยาวมี  3  ชั้นดังนี้  ช้ัน  1,2   และ  3  มีความยาวไมตํ่ ากวา  4.5   นิ้ว  4-
4.5  นิ้ว  และตํ่ ากวา  4  นิ้ว  ตามลํ าดับ



การแปรรูปกลวยท่ีนาสนใจ  ไดแก  กลวยกระปองใชกลวยน้ํ าวา  กลวย
ไขมุกสุกปอกเปลือกฝานบาง ๆ  หรือบรรจุท้ังผลในน้ํ าเชื่อม  ซึง่อาจจะนํ าไปปรุงเปน
กลวยบวชชีและอ่ืน ๆ  ได  ป  2541  สงออกกลวยกระปอง  193  ตันมูลคา  5.9
ลานบาท  โดยลูกคารายใหญสหรัฐอเมริกาส่ังเขาไป  81.8  ตันมูลคา  2.3  ลานบาท
แคนนาดา  35.5  ตันมูลคา  1.19  ลานบาท  ฝรั่งเศล  38.7  ตันมูลคา  1.17  ลาน
บาท  สวนท่ีเหลือ  6  ประเทศทางยุโรปและออสเตรเลียซ้ือไป นอกจากน้ียังสงออก
กลวยกวน  65  ตันมูลคา  3.6  ลานบาท  ประเทศท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือสหรัฐอเมริกา
35.5  ตันมูลคา  2.95  ลานบาท  และมีผูซ้ือรายยอยอีก  8  ประเทศ  ทางยุโรปรวม
ท้ังญ่ีปุนและออสเตรเลียซ้ือไป  ผลิตภัณฑกลวยที่สํ าคัญนาสนใจอีกชนิดหน่ึง คือ พิวรี
กลวยใชกลวยสุกงอมบดละเอียดดวยการไมใสสารกันบูดและน้ํ าตาล  บรรจุใน
กระปอง   ขนาดเบอร  10  หนัก  3.3  กก.  และกระปองขนาดใหญ  55  แกลลอน
หนัก  231  กก.  ในสภาพปลอดเช้ือ  แลวใหความรองท่ี  109 องศา  นาน  10  นาที
หลังจากนั้นเก็บในหองสะอาดแหงที่อุณหภูมิระหวาง  0.21-1  ซ.  ไดไมเกิน  3  เดือน
ซ่ึงนํ าไปประกอบอาหารไดหลายอยางดวยการผสมกับนมหรือทํ าขนมตางๆ อาทิ อาหาร
นมไดแก  ไอศครีม,โยเกิรต,sherbet, cottage,cheese, ขนมอบ , ขนมปง, ขนมเคก,
tarts, muffin , โดนัท, icing ,banana cream pie , เคร่ืองด่ืมคือ  เคร่ืองด่ืมผสมน้ํ าผลไม
เคร่ืองด่ืมของเด็ก  food  processor  มี  banana apple sauce,  baby food ,  baby food
fruit  ตลาดท่ีรับซ้ือผลิตภัณฑน้ีเชน  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  เยอรมนี  สหราชอาณา
จักร  ฝรั่งเศล  อิตาลี  เนเธอรแลนด  ออสเตรเลีย  สวติเซอรแลนด  สเปน  ออสเตรีย
ญี่ปุน  เปนตน

ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดทดลองปลูกกลวย
หอมคาเวนติชหลายพันธุเพ่ือเปรียบเทียบกับกลวยหอมทองของเรา  ท่ีวิทยาเขตกํ าแพง
แสน  เมื่อป  2531-32  ปรากฎวา  กลวยหอมแกรนดเนน  ซึ่งประเทศที่ปลูกกลวย
สงออกท่ัวโลกไดรับความนิยมจากผูบรโภคในประเทศผูซื้อมากกวาชนิดพันธุอื่นไดผลดี  
ลํ าตนแข็งแรงสูงประมาณ  1.72  เมตร  เหมาะกับการดูแลรักษา  ตกผลเร็ว  ให
ผลผลิตสูง  ขั้วเหนี่ยวเปลือกหนา  3  มม.  คุณภาพดี  เนื้อแนน  มีสีน้ํ าตาลความ
หวาน  18-19% บริคซ  รสหวานคลายกลวยหอมทองของเรามากท่ีสุด  และ
สามารถขยายพันธุดวยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือสนองความตองการผูปลูกได  ซึ่งควรจะได
พจิารณาวางแผนสงเสริมการสงออกตอไปดวย



เน่ืองจากสหกรณการเกษตรทายาง  จํ ากัด  มีความรูความชํ านาญประสบการณ
การผลิตการสงออกกลวยหอมทองอยูแลว  นาจะไดมีการพิจารณาเพิ่มการสงออกให
มากขึ้นไปยังญี่ปุน  จีน  เกาหลีใต  ฮองกง  สิงคโปร  ประเทศแถบตะวันออกกลาง  ท่ี
ตองการกลวยหอมทองและ  กลวยหอมแกรนดแนนอยางใดก็ได  ขณะเดียวกันก็ควรจะ
ไดหาทางชวยเหลือแปรรูปกลวยท่ีตกเกรดใหเปนผลิตภัณฑตางๆ สงออกใหครบวงจร
เพ่ือเพ่ิมมูลคาไดเงินตราตางประเทศมากข้ึนโดยใชการตลาดนํ าการผลิต

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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