การปลูกกลวย
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กลวยเปนไมผลเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจากจะใช
รับประทานเปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิด
ตาง ๆ อีกหลายชนิด ไดแก กลวยตาก ทอปฟ กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง กลวยในน้ําเชื่อมกระปอง
เปนตน
สวนใบตองสดสามารถนําไปใชหอของ ทํางานประดิษฐศิลปตาง ๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตองแหง
ใชทํากระทงใสอาหาร และใชหอผลไม เพื่อใหมีผิวสวยงามและปองกันการทําลายของแมลงกานใบและกาบ
กลวยแหงใชทําเชือก กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอกกลวย
น้ําวา) ยังใชรับประทานแทนผักไดดีอีกดวย สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวย
คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ
เนื่องจากกลวยเปนพืชที่ใชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูกแลวดูแลรักษางายใหผลผลิตเร็ว และ
เจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสงออก กลวยจึงเปนไมผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคาทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซม
พืชอื่น ๆ เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง
สถานการณผลิตและการตลาดกลวย
1. สถานการณผลิต กลวยน้ําวามีการปลูกกันทั่วไปทั้งแถบหลังบานและเชิงการคา ป 2538 มีพื้นที่
ปลูก 732,000 ไร ผลผลิต 1,185,000 ตัน แหลงปลูกไดแก เลย นครพนม หนองคาย ชุมพร ระนอง และ
นครราชสีมา
กลวยหอม สวนใหญมีการปลูกเชิงการคาแหลงปลูกไดแก ชุมพร ระนอง สงขลา นราธิวาส และ
กรุงเทพมหานคร ป 2538 มีพื้นที่ปลูก 53,560 ไร ผลผลิต 90,439 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,391 กิโลกรัม/ไร
กลวยไข เปนกลวยที่ปลูกเชิงการคาเปนสวนใหญ แหลงปลูกสําคัญ จังหวัดกําแพงเพชร เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ นครสวรรค สุโขทัย ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช ป 2538 มีพื้นที่ปลูก 93,000 ไร ผลผลิต
150,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,140 กิโลกรัม/ไร
2. สถานการณตลาด การตลาดกลวยสวนใหญปลูกเพื่อสงขายตลาดภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลวยน้ําวา กลวยหักมุก กลวยเล็บมือนาง กลวยหอม และกลวยไข
2.1 กลวยน้ําวา
ตลาดส ว นใหญ เ ป น ตลาดกล ว ยสดเพื่ อ การบริ โ ภคได แ ก ตลาดท อ งถิ่ น
ตลาดประจํ า จั ง หวั ด
และตลาดกลางกรุงเทพฯ ไดแก ตลาด อตก. ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ฯลฯ ราคาที่เกษตรกรขายไดในป 2537
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กิโลกรัมละ 3.22 บาท
นอกจากนี้ กลวยน้ําวายังสามารถสงโรงงานแปรรูปตาง ๆ เชน โรงงานทํากลวยตาก กลวยกวน
กลวยทอด กลวยฉาบ

กลวยน้าํ วา
สําหรับการสงออกไปจําหนายตางประเทศสวนใหญอยูในรูปผลิตภัณฑแปรรูปกลวยกระปองใน
น้ําเชื่อม กลวยบวชชี กลวยผสมกับผลไมอื่น (ฟรุทสลัด)
2.2 กลวยหอมทอง
ตลาดภายในสวนใหญเปนกลวยสดเพื่อการบริโภคผลสุก ตลาดนอกเปนตลาดทองถิ่น ตลาดประจํา
จังหวัด ตลาดกลาง ไดแก ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ปากคลองตลาด ฯลฯ ราคาที่เกษตรกรขายได ป 2537
กิโลกรัมละ 9.30 บาท

4

กลวยหอมคอม
สวนตลาดสงออก ปจจุบันมีการผลิตกลวยสงไปยังประเทศญี่ปุน ของสหกรณการเกษตรทายาง
จังหวัดเพชรบุรี และที่สหกรณการเกษตรละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณที่ไดสงออกป 2539 จํานวน 878 ตัน
มูลคา 18.5 ลานบาท
2.3 กลวยไข
ตลาดภายในประเทศ ไดแก ตลาดทองถิ่น เชน ตลาดรับของกิโลเมตร 8 ถนนสายกําแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร ตลาดปาอาว ริมถนนสายเอเซียระหวางนครสวรรค-กําแพงเพชร ตลาดประจําจังหวัด และตลาด
กลางกรุงเทพฯ ไดแก ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท เปนตน ราคาที่เกษตรกรขายได ในป 2538
กิโลกรัมละ 4.27 บาท
ตลาดสงออก ไดแก ตลาดฮองกง ตลาดญี่ปุน ตลาดไตหวัน ปริมาณที่สงออกป 2540
1,300 ตัน มูลคา 8.32 ลานบาท

รายการ

ตนทุนและผลตอบแทน
กลวยน้าํ วา
กลวยหอมทอง

จํานวน

กลวยไข

ตนทุน (บาท)

1,800

3,500

3,423

รายได/ไร (บาท)

6,000

17,500

13,470

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กลวยเปนไมผลลมลุกที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยเฉพาะใน
สภาพที่อากาศคงที่ จะทําใหกลวยเจริญเติบโตและใหผลผลิตอยางตอเนื่อง ชวงอากาศแหงแลงทีย่ าวนาน
หรือชวงอากาศหนาวเย็น 2-3 เดือน มีผลตอการชะงักการเจริญเติบโตของกลวยได และทําใหผลผลิต
กลวยต่าํ ลง
ดิน ดินที่เหมาะสมตอการปลูกกลวย ควรเปนดินทีม่ ีคาความเปนกรดดาง (pH) อยูระหวาง
4.5-7 ที่เหมาะสมที่สุดคือ (pH) = 6 เปนดินรวนซุยมีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําดี
ความชื้น พืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการปลูกกลวย ควรมีปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ยระหวาง 50-100 นิ้ว/ป
จํานวนวันที่ฝนตกควรยาวนาน หากมีฝนตกในชวงสัน้ การปลูกกลวยจะตองใหน้ําชลประทานชวยเพิ่ม
รักษาความชุม ชื้นของดินเพิ่มขึ้น แตในพื้นที่มีฝนตกชุกควรทําการระบายน้ําใหแกกลวย
ลม พืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการปลูกกลวย ไมควรเปนแหลงที่มีลมแรงตลอดป นอกจากจะทําใหใบ
กลวยฉีกขาดแลว อาจจะมีผลทําใหกลวยหักกลางตน (หักคอ) หรือโคนลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในชวงทีก่ ลวยออกเครือแลว
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พันธุก ลวยทีป่ ลูกเปนการคา
1. กลวยน้ําวา เปนกลวยทีม่ ีการปลูกกันอยางแพรหลายทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยสามารถ
ทนทานสภาพดินฟาอากาศไดดีกวากลวยพันธุอนื่ ๆ การดูแลรักษางาย การใชประโยชนจากผล ตน ใบ
ดอก มากกวากลวยชนิดอื่น ๆ ลําตนสูงปานกลาง เมื่อสุก มีรสชาดหวาน เนื้อแนน สีเหลืองออน กลวย
น้ําวาสามารถจําแนกเปนพันธุตาง ๆ ดังนี้
1.1 กลวยน้าํ วาแดง สีเนื้อของผลมีไสกลางสีแดง
1.2 กลวยน้าํ วาขาว สีเนื้อของผลมีไสกลางสีเหลือง
1.3 กลวยน้าํ วาเหลือง สีเนื้อของผลมีไสกลางสีเหลือง
1.4 กลวยน้าํ วาคอม เปนกลวยที่ลําตนเตี้ยหรือแคระ
2. กลวยหอมทอง เปนกลวยทีม่ ีลักษณะลําตนใหญ แข็งแรง กาบใบชั้นในมีสเี ขียวหรือชมพู
ออน เครือไดรูปทรงมาตรฐาน มีน้ําหนักมาก ผลยาวเรียว ปลายผลคอดเปนแบบคอขวด เปลือกหนา ผล
สุกผิวมีสีเหลืองทอง เนื้อมีรสชาดหอมหวาน โดยเฉลี่ยเครือหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 6 หวี เปนพันธุท ี่ไม
ตานทานโรคตายพราย และโรคใบจุด
3. กลวยหอมเขียว เปนกลวยทีม่ ีลักษณะทัว่ ๆ ไป คลายกลวยหอมทอง แตกลวยหอมเขียว
กาบใบชัน้ ในมีสีแดงสด ปลายผลมน ผลสุกมีสีเหลืองอมเขียว เปลือกหนา เปนทีน่ ิยมของผูบริโภคใน
ตลาดตางประเทศ นอกจากนี้ กลวยหอมเขียวยังตานทานโรคตายพรายไดดี แตออนแอตอโรคใบจุด
4. กลวยหอมคอม เปนกลวยหอมอีกชนิดหนึง่ ลําตนเตี้ย หรือแคระ ผลมีลักษณะคลายกลวย
หอมเขียว เนื้อรสชาดดี จึงมีชื่อวา กลวยหอมเขียวเตี้ยอีกดวย
5. กลวยไข เปนกลวยที่มีลําตนสูงบาง สีใบและกานใบสีเหลืองออน ไมมนี วล กาบใบมีสีนา้ํ ตาล
หรือสีช็อคโกแลต เครือเล็ก ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองเขม เนื้อแน สีเหลืองรสหวาน
เจริญเติบโตไดดีในที่รม ตานทานโรคตายพราย แตออนแอตอโรคใบจุด
6. กลวยหักมุข เปนกลวยทีม่ ีลําตนขนาดปานกลาง ลําตนมีสีเขียวนวล ผลโต เปนเหลี่ยม สี
เขียวนวล ปลายผลเรียว ผลเมื่อสุกสีเหลืองนวล เปลือกหนามีรอยแตกลายงาเนื้อฟู สีเหลืองเขมเหมาะ
สําหรับนํามาทํากลวยปง กลวยเชื่อม
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กลวยหักมุข
7. กลวยเล็บมือนาง เปนกลวยที่มีลําตนคอนขางเล็กไมสูงมากนัก ผลขนาดเล็ก ปลายผลเรียว
แหลม ผลสุกมีสีเหลืองเขม เนื้อแนน รสชาดหอมหวาน ใชสําหรับรับประทานสุก หรือทําเปนกลวยตา
เปนพันธุที่ปลูกเปนการคาทางภาคใตของประเทศไทย จังหวัดที่ปลูกเปนการคามากคือ จังหวัดชุมพร

กลวยเล็บมือนาง
ฤดูกาลปลูกกลวย
การปลูกกลวยใหไดผลดี ควรปลูกในชวงตนฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ซึ่งดินมีความชุมชื้น
ในชวงฤดูฝนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตทางลําตนและออกปลี จนสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวง
ปลายฤดูฝนพอดี แตอยางไรก็ตามสําหรับการปลูกกลวยในเขตชลประทานที่มีน้ําเพียงพอ สามารถ
ดําเนินการไดตลอดเวลา
กลวยทีก่ ําหนดเวลาปลูกใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาดผูบริโภค ไดแก
1. กลวยไข ควรไดผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงสารทไทย ไหวพระจันทร ชาวสวนสวน
ใหญจะเริ่มปลูกในราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจะทําใหสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม
2. กลวยหอม การปลูกกลวยเปนการคาสําหรับตลาดภายในประเทศก็เชนเดียวกันกับกลวยไข
เกษตรกรคาดหวังวาจะเก็บเกี่ยวกลวยขายในชวงสารทไทย ไหวพระจันทร และกินเจ ซึ่งจะทําใหราคา
กลวยสูงกวาชวงปกติ แตสําหรับการผลิตกลวยหอมเพื่อการสงออกนั้น สวนใหญจะทําการผลิต
ในลักษณะรวมกลุมใหญ เพื่อผลิตกลวยสงใหตลาดผูสงออกอยางตอเนื่อง เชน การผลิตกลวยหอมทอง
ของสหกรณการเกษตรทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน ซึ่งการผลิตจะตองมีการวางแผนการผลิต
ใหสามารถเก็บเกี่ยวตามที่ตลาดสงออกตองการ
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กลวยมีประโยชนตอสุขภาพ
กลวยอุดมดวยน้าํ ตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุคโทส และ กลูโคส รวมกับเสนใยและกาก
อาหาร กลวยจะชวยเสริมเพิ่มพลังงานใหกับรางกายทันทีทันใด จากงานวิจยั พบวากินกลวยแค 2 ผล
ก็สามารถเพิม่ พลังงานใหอยางเพียงพอ กับการออกกําลังกายอยางเต็มที่ไดนานถึง 90 นาที
ประโยชนของกลวยไมใชเพียงแคเพิ่มพลังงานเทานัน้ ยังชวยเอาชนะ และปองกันโรคตางๆ ที่จะเกิด
กับรางกายไดอีกหลายโรคเลยคะ สวนจะชวยปองกันโรคใดไดบางนั้นราไปหาขอมูลมาใหแลว ดังนี้
1. โรคโลหิตจาง ในกลวยมีธาตุเหล็กสูงจะเปนตัวชวยกระตุน การผลิตฮีโมโกลบินในเลือด และจะชวย
ในกรณีที่มีสภาวะขาดกําลัง หรือภาวะโลหิตจาง
2. โรคความดันโลหิตสูง มีธาตุโปรแตสเซียมสูงสุด แตมีปริมาณเกลือต่ํา ทําใหเปนอาหารที่สมบูรณ
แบบที่สุดที่จะชวยความดันโลหิตมาก อย.ของอเมริกา ยินยอมใหอุตสาหกรรมการปลูกกลวยสามารถ
โฆษณาไดวา กลวยเปนผลไมพิเศษชวยลดอันตรายอันเกิดจากเรื่องความดันโลหิตหรือโรคเสนเลือดฝอย
แตก
3. กําลังสมอง มีงานวิจัยในกลุมนักเรียน 200 คน โรงเรียน Twickenham พบวากินกลวยมื้ออาหาร
เชา ตอนพัก และมื้ออาหารกลางวันทุกวัน เพื่อชวยสงเสริมกําลังของสมองในพวกเขา ไดรับผลดีจากการ
สอบตลอดป ดวยการจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาปริมาณโปรแตสเซียมที่มีอยูเ ต็มเปย มในกลวยสามารถให
นักเรียนมีการตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น
4. โรคทองผูก ปริมาณเสนใยและกากอาหารที่มอี ยูในกลวยชวยใหการขับถายเปนปกติ และยังชวย
แกปญหาโรคทองผูกโดยไมตองกินยาถายเลย
5. โรคความซึมเศรา จากการสํารวจ ในจํานวนผูท ี่มีความทุกขเกิดจากความซึมเศราหลายคนจะมี
ความรูสึกที่ดขี ึ้นมากหลังการกินกลวย เพราะมีโปรตีนชนิดที่เรียกวา Try Potophan เมื่อสารนีเ้ ขาไปใน
รางกายจะ ถูกเปลี่ยนเปน Rerotonin เปนที่รูจักกันดีวา เปนตัวผอนคลายปรับปรุงอารมณใหดีขึ้นได คือทํา
ใหเรารูสึกมีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเอง
6. อาการเมาคาง วิธที ี่เร็วที่สุดที่จะแกอาการเมาคาง คือ การดืม่ กลวยปนกับนมและน้ําผึง้ กลวยจะ
ทําให กระเพาะของเราสงบลง สวนน้ําผึง้ จะเปนตัวชวยหนุนเสริมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือดทีห่ มดไปใน
ขณะที่นมก็ชวย ปรับระดับของเหลวในรางกายของเรา
7. อาการเสียดทอง กลวยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลตอรางกายของเรา ถาปญหาเกีย่ วกับ
อาการเสียด ทอง ลองกินกลวยสักผล คุณจะรูสึกผอนคลายจากอาการเสียดทองได
8. ความรูสึกไมสบายในตอนเชา การกินกลวยเปนอาหารวางระหวางมื้ออาหาร จะรักษาระดับ
น้ําตาลในเสนเลือดใหคงที่ เพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกไมสบายในตอนเชา
9. ยุงกัด กอนใชครีมทาแกยุงกัด ลองใชดานในของเปลือกกลวยทาบริเวณทีถ่ ูกยุงกัด มีหลายคนพบ
อยางมหัศจรรยวา เปลือกกลวยสามารถแกเม็ดผื่นคันที่เกิดจากยุงกัดได
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10. ระบบประสาท วิธีควบคุมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือด ดวยการกินอาหารวางที่มีปริมาณ
คารโบไฮเดรตสูงอยางทุก 2 ชั่วโมง เพื่อรักษาปริมาณน้ําตาลใหคงที่ตลอดเวลา การกินกลวยที่มวี ติ ามินบี 6
ซึ่งประกอบดวยสารควบคุมระดับกลูโคสทีส่ ามารถมีผลตออารมณ ชวยทําใหระบบประสาทสงบลงได
11. โรคลําไสเปนแผล กลวยเปนอาหารที่แพทยใชควบคุม เพื่อตานทานการเกิดโรคลําไสเปนแผล
เพราะเนื้อของกลวยมีความออนนิ่มพอดี เปนผลไมชนิดเดียวทีท่ านไดงา ยๆ ไมยุงยากสําหรับผูท ี่มปี ญหา
เรื่องโรคลําไสเรื้อรัง และกลวยยังมีสภาพเปนกลางไมเปนกรด ทําใหลดการระคายเคือง และยังไปเคลือบ
ผนังลําไสและกระเพาะอาหารดวย
12. การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ในวัฒนธรรมของหลายแหงเห็นวากลวย คือผลไมที่สามารถทํา
ให อุณหภูมิเย็นลงไดทงั้ ทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอุณหภูมิของอารมณของคนที่เปนแมที่ชอบ
คาดหวัง ตัวอยางในประเทศไทย จะใหผหู ญิงที่กาํ ลังตัง้ ครรภรับประทานกลวยทุกวันเพื่อใหแนใจวา ทารกที่
เกิดมา จะมีอุณหภูมิเย็น
13. ความสับสนของอารมณเปนครั้งคราว กลวยสามารถชวยในเรื่องของอารมณและความสับสนได
เพราะในกลวยมีสารตามธรรมชาติ Try Potophan ทําใหอารมณดี
14. การสูบบุหรี่ กลวยสามารถชวยคนที่กาํ ลังพยายามเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากในกลวยมีปริมาณของ
วิตามินซี เอ บี6 และบี 12 ที่สูงมาก และยังมีโปรแตสเซียมกับแมกนีเซียม ที่ชวยทําใหรางกายฟน คืนตัวได
เร็วอันเปนผล จากการลดเลิกนิโคตินนัน่ เอง
15. ความเครียด โปรแตสเซียมเปนสารอาหารสําคัญ ที่ชวยใหการเตนของหัวใจเปนปกติ การสง
ออกซิเจน ไปยังสมอง และปรับระดับน้ําในรางกาย เวลาเกิดอารมณเครียด อัตรา metabolic ในรางกายของ
เราจะขึ้นสูง และทําใหระดับโปรแตสเซียมในรางกายของเราลดลง แตโปรแตสเซียมที่มีอยูสงู มากในกลวย
จะชวยใหเกิด ความสมดุล
16. เสนเลือดฝอยแตก จากการวิจัยที่ลงในวารสาร "The New England Journal of Medicine" การ
กินกลวยเปนประจําสามารถลดอันตรายที่เกิดกับเสนโลหิตแตกไดถึง 40%
17. โรคหูด การรักษาหูดดวยวิธที างเลือกแบบธรรมชาติ โดยการใชเปลือกของกลวยวางปดลงไปบน
หูด แลวใชแผนปดแผลหรือเทปติดไวใหดานสีเหลืองของเปลือกกลวยออกดานนอก ก็จะสามารถรักษาโรค
หูดใหหายได

