กลวยไทยไปนอก
เขียนโดย สุขสันต สุทธิผลไพบูลย

กลวยเปนพืชดัง้ เดิมของทวีปเอเซียตอนใตและตะวันออกเฉียงใต มีผูกลาวกัน
วา กลวยเปนอาหารชนิดแรกและพืชทีม่ นุษยปลูกไวตามบาน โดยปลูกกันมากใน
ประเทศอินเดีย เมียนมาร จีนตอนใต แลวกระจายไปยังเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟค ประมาณกอนคริสตศกั ราช 327 ปไดมีการนํากลวยจากอินเดียไปยังอาหรับ
ซึ่งไดแพรตอไปยังอาฟริกาตะวันตก อันคําวา banana นาจะมาจากรากศัพทแหลงนี้
และใชกนั แพรหลายโดยพอคาชาวปอรตเุ กสเดินทางไปคาขายตามภูมภิ าคตาง ๆ ตอ
จากนีก้ น็ ําไปยังหมูเกาะแคนารี่ ณ จุดนี้เขาใจกันวาหลังจากโคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกา
ไดมกี ารนํากลวยไปสูทวีปนี้ และการปลูกเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วจนเปนพืชเศรษฐกิจ
ของบางประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใตในศตวรรษที่ 19
สําหรับประเทศไทยพบกลวยปาอยู 4 ชนิด และเปนพืชเกาแก ดังจะเห็นได
จากสมัยโบราณใชสว นตาง ๆ ของตนกลวย อาทิเชน ผล ใบ กาบ ลําตน ในพิธีตางๆ
ทางศาสนา กลวยทีป่ ลูกตามบานและในไรนามีหลายชนิดหลายพันธุด ว ยกัน จากบันทึก
หลักฐานของชาวตางประเทศทีม่ าเยือนเมืองไทยป 2020 ไดพบกลวยงวงชางหรือกลวย
รอยหวี ป 2484 เปนตนมา ไดมผี สู นใจและอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวบ
รวมพันธุท ง้ั กลวยปาและกลวยทีป่ ลูกได 323 สายพันธุ เมือ่ ไดมกี ารจําแนกพันธุ
ตามชุดโครโมโซม พบวา มีพันธุก ลวยประมาณ 56 สายพันธุ ปจจุบันไดรวบรวม
รักษาพันธุไวที่สถานีวิจัยปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในทีน่ ข้ี อกลาวถึงกลวยทีป่ ลูกเปน
ลําสั
่ นลดหลัน่ ไป ดังนี้

1. กลวยนํ้าวา ปลูกกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ปลูกเปนการคามีอยูทั่วไป เนือ้
กลวยนีม้ คี ณ
ุ คาทางอาหารมากใชเปนอาหารเด็กออน รับประทานผลสด ใชทําขนมได
หลายชนิด เชน ขนมกลวย ขนมกลวยบวชชี กลวยเชือ่ ม กลวยทอด กลวยฉาบ
กลวยตาก กลวยกวน เปนตน อนึ่งมีบางประเทศนําผลกลวยมาแปรรูปเปนเบียร ไวน
นําส
้ ม นาผลกลวย กลวยผง แปงกลวย กลวยกระปอง พิวรีกลวย
2. กลวยไข ปลูกทั่วไปตามสวนหลังบานทุกภาค เปนกลวยทีม่ รี สชาติใชใน
เทศกาลสารทไทย รับประทานผลสด เปนเครือ่ งเคียงของขาวเมาคลุกและกระยาสารท
นอกจากนีย้ งั ใชทํากลวยเชือ่ ม กลวยบวชชี ขาวเมาทอด
3. กลวยหอมทอง ปลูกทัว่ ไปทุกภาคมากนอยตางกัน นิยมรับประทานผลสด
กัน แปรรูปเปนสวนผสมฟรุทสลัด เคกกลวยหอมมีสว นนอย ชาวตางชาติใชรบั ประทาน
กับเนยแข็งทําใหรสอรอยขึน้ ตามความนิยม
กลวย เปนผลไมทค่ี นไทยรูจ กั กันมานานแลว จากขอมูลการปลูกกลวยนํ้าวา
กลวยไข กลวยหอม ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
ตลอดมาจนถึงป 2541 มีดงั นี้
ชนิด
1. กลวยนํ้าวา
2. กลวยไข
3.กลวยหอมทอง
4.กลวยหอมอืน่ ๆ

ไมใหผล
209,745
20,069
13,607
4,389

พื้นทีป่ ลูก (ไร)
ใหผล
560,659
61,798
43,722
13,745

รวม
770,404
81,867
57,329
18,134

ผลิตผล(ตัน)
1,119,140
104,735
115,073
35,582

สําหรับ กลวยนํ้าวาจังหวัดทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ คือ อุบลราชธานี 53,407 ไรได
80,850 ตัน อําเภอที่ปลูกมากไดแก อําเภอนายูง บานมือ หนองหาร รองลงมาคือ
เลย 47,339 ไร 56,032 ตัน อําเภอไดแก เชียงคาน ปากซม เมือง ชุมพร
45,429 ไร 84,912 ตัน อําเภอไดแก ละแม สวี ทาแซะ นครราชสีมา 35,190
ไร 31,723 ตัน อําเภอไดแก เลิงสาง ขามสะแกแสง โชคชัย วังนํ้าเขียว เพชรบุรี
25,334 ไร 48,483 ตัน อําเภอไดแก ทายาง แกงกระจาน ระนอง 22,691 ไร
57,946 ตันอําเภอไดแก เมือง กระบุรี กะเปอร ละอุน อุตรดิตถ 20,880 ไร

32,636 ตัน อําเภอไดแก ทาปลา เมือง ลับแล ชัยภูมิ 16,390 ไร 25,691
ตัน อําเภอไดแก ดอนสวรรค ดอนสาร จัตรุ สั สงขลา 15,796 ไร 26,915 ตัน
อําเภอไดแก สะบายอย รัตนภูมิ สะเดา กาฬสินธุ 14,530 ไร 26,254 ตัน
อําเภอไดแก หนองกรุงศรี ทาคันโธ กุฉินารายณ พิษณุโลก 13,962 ไร 19,223
ตันอําเภอไดแก บางระกํา พรหมพิราม ชาติตระการ สวนกลวยไข จังหวัดที่ปลูก
มากทีส่ ดุ คือ กําแพงเพชร 22,797 ไรได 60,597 ตัน อําเภอทีไ่ ดแก เมืองกิ่ง
โกลัมพีนคร คลองลาน คลองขลุง ตาก 22,656 ไร 43,219 ตันอําเภอไดแก ทา
ยาง หนองหญาปลอง และ กลวยหอมทอง จังหวัดทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ คือ ชุมพร
5,572 ไรได 10,145 ตันอําเภอไดแก เมือง ละแม รองลงมา คือ ระนอง 5,361
ไร 20,736 ตัน อําเภอไดแก กิ่งสุขสําราญ เมือง สุโขทัย 5,052 ไร 14,944
ตัน อําเภอไดแก สวรรคโลก สุราษฎรธานี 4,113 ไร 2,138 ตัน อําเภอไดแก
พนม จันทบุรี 3,591 ไร 6,976 ตัน ไดแกอําเภอแกงหางแมว เพชรบุรี 2,005
ไร 4,460 ตัน ไดแก อําเภอทายาง และกลวยหอมอืน่ ๆ มีกลวยหอมเขียวรวมอยู
ดวยที่ปลูกใหผล 5,312 ไรไดผลิตผล 11,068 ตัน
อนึ่งสวนตาง ๆ ของตนกลวยใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ใชปลีเมื่อตมสุก
ลักษณะคลายเนื้อไกเปนอาหารแทนผัก รวมทัง้ ใชกาบกลวยฉลุเปนลวดลายประดับ
เมรุศพอยางสวยงาม หรือฉีกเปนริว้ ตากแหงทําเปนเชือกผูกของ ถักเปนของใช
ตาง ๆ อาทิ กระเปาถือ หรือหั่นหยวกกลวยเปนแวนใชเลี้ยงสุกร ใบสดใชหอ ของ
หรือเย็บเปนกระทงใสอาหาร อื่นๆ ประดิษฐเย็บเปนบายศรีใชในงานพิธตี า ง ๆ
สวนใบแหงใชมวนบุหรี่สูบ ผลใชรบั ประทานไดทง้ั ออน ดิบ สุก ทําเปนอาหาร
ขนมหลายชนิด ความอรอยมากนอยเทาใดขึน้ อยูก บั ชนิดของกลวย บางชนิดเมื่อสุกมี
รสหวานอรอยใชรบั ประทานสด บางชนิดตองนํามาตมเผากอนจึงจะรสดี ทีป่ ระเทศอู
กันดามีประชาชนรับประทานกลวยวันละ 4-4.5 กก. ใชแทนเนือ้ สัตวไดดว ย กลวย
เปนผลไมทม่ี คี ณ
ุ คาทางอาหารพอๆกับมันฝรัง่ พลังงานสูงแตมีไขมัน คอเรสเตอ
รอลและเกลือแรตํ่า จึงเหมาะเปนอาหารของผูท ต่ี อ งการลดคามอวน คนชรา ผูที่เปน
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารสามารถลดแกสในกระเพาะซึ่งเกิดจากความเครียด และเด็ก
ทีท่ อ งเสียบอย ๆ นอกจากนีย้ งั มีวติ ามินเอ บี 6 และซีอีกดวย จากวิทยานิพนธ
ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล ป 2503 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคุณชูจติ ร
สมบัติพานิช ซึง่ ไดศกึ ษาคุณคาอาหารของผลกลวยนํ้าวา กลวยหอม กลวยไข กลวย
หักมุก ในปริมาณกรัมตอ 100 กรัมของนํ้าหนักสดผลสุกไว ดังนี้

องคประกอบทางเคมี
• ความชืน้
• ไขมัน
• โปรตีน
• คารโบไฮเดรต
• เถา
• แคลเซีย่ ม (มก.)
• ฟอสฟอรัส (มก.)
• เหล็ก (มก.)
• วิตามินเอ (IU)
• วิตามินบี 6 (IU)
• วิตามินซี (มก.)

กลวยนํ้าวา
69.02
0.76
0.90
22.21
0.72
19.99
25.10
11.39
281.37
118.40
18.35

กลวยหอม
77.169
0.73
1.82
18.42
0.65
14.27
21.09
8.71
197.20
11.06

กลวยไข
70.66
0.84
1.45
18.41
0.61
13.54
24.71
6.71
589.40
16.91

กลวยหักมุก
72.02
0.83
1.18
16.49
0.54
21.67
25.79
8.27
278.52
582.20
14.99

กลวย นอกจากจะเปนอาหารและใชประโยชนอื่น ๆ แลว สมัยกอนชาวบานของ
เราและในตางประเทศใชเปนสมุนไพรรักษาโรคตางๆ พอสรุปไดดังนี้ ใชน้ําคัน้ จาก
รากซึ่งมีสารแทนนินชวยรักษาแผลไฟไหม นํ้ารอนรวก แกปวดฟน รักษาโรคขัด
้
วยชวยทําใหหายปวด
เบา นํากาบกลวยมาวางที่ลําตัวจะชวยลดไข นํายางจากกาบกล
จากงูกดั ใบใชอังไฟมาประคบบริเวณปวดเมื่อย บรรเทาอาการอักเสบ ใบออนใช
แทนผาพันแผล ปลีบํารุงนํ้านมมารดา ปลีตากแหงใชรักษาโรคโลหิตจางเพราะธาตุ
เหล็กมาก เปลือกกลวยใชทาบริเวณยุงมดกัด ผืน่ คัน กานกลวยมีสารแทนนินใช
หามเลือด ผลสุกมีสารเพคตินเปนยาระบายออนๆ แกทอ งผูก ถาเคีย้ วใหละเอียดจะ
ชวยการทํางานของกระเพาะดีขน้ึ และทําใหทองไมอืด
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 ตามลําดับ แตขอ มูลลาสุดจากแหลงเดียวกันเทาทีไ่ ดรบั มีการสงออกในตลาด

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 สําหรับไทยเมื่อป 2532 สงออก
กลวยไข 3,578 ตันกลวยหอมทองเพียง 1,560 กก. และมีแนวโนมลดลงตามลําดับ
จนถึงป 2541 เหลือกลวยไขเพียง 1,026 ตันมูลคา 9.7 ลานบาท ฮองกงเปนลูก
คารายใหญเพียงรายเดียวทีซ่ อ้ื เกือบทัง้ หมดตลอดป แตกลวยหอมทองเพิ่มเปน 764
ตันมูลคา 20.9 ลานบาท โดยญีป่ นุ ซือ้ มากทีส่ ดุ 714 ตันมูลคา 19.8 ลานบาท
ที่เหลือไตหวัน่ จีน และฮองกงซื้อเพียง 31,15 และ 5 ตัน ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังมีกลวยสดอืน่ ๆ นอยมากเพียง 560 กก. มูลคา 35,164 บาทซึ่งอิตาลีซื้อไป
550 กก. และ กลวยตาก 89 ตันมูลคา 22.3 ลานบาท ประเทศทีซ่ อ้ื มูลคามากลด
หลัน่ ลงมาไดแก เนเธอรแลนด เยอรมันี ฝรั่งเศล ญี่ปุน นิวซีแลนด สหราชอาณา
จักร อิตาลี สหรัฐอเมริกา ไตหวัน สิงคโปร เดนมารค ฮองกง
สําหรับญีป่ นุ นําเขากลวยหอมเขียวสวนใหญ ประมาณปละ 8.7 แสนตัน จาก
ฟลิปปนส จีน ไตหวัน ประเทศอมเริกาใต ซึ่งบางสวนมีสารพิษเคมีตกคางเพราะขาด
การควบคุมการผลิตทีร่ ดั กุม ทําใหชาวญีป่ นุ กลุม หนึง่ ไดเล็งเห็นถึงภัยอันตรายในเรือ่ งนี้
ประกอบกับไดมีการรณรงคเรื่องเกษตรธรรมชาติเพื่อใหมีการบริโภคผลิตผลเกษตรที่
ปลอดสารเคมี สหกรณืผบู ริโภคโตโตแหงกรุงโตเกียวไดใหความสําคัญในดานสุขภาพ
รางกายแกสมาชิกสหกรณฯ จึงไดตดิ ตอกับชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด
ขอใหสงออกกลวยหอมทองที่ปราศจากสารเคมีตั้งแตป 2535 เปนตนมาโดยสหกรณ
การเกษตรทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี การกําหนดเงือ่ นไขในการผลิตกลวยหอม
ทองพอสรุปได ดังนี้
1.
2.
3.
4.

จะตองไมใสปุยเคมี ฉีดพนสารพิษฆาแมลงเด็ดขาด
ขนาดกลวยนํ้าหนักไมต่ํากวาลูกละ 100 กรัม สีผิวไมชํ้า
กลวยทีส่ งออกจะตองไมสุกกอนถึงญี่ปุนมิฉะนั้นจะถูกนําเขาและตองนําไปทิ้ง
ถาเจาหนาที่ดานกักดกันศัตรูพืชญี่ปุนตรวจพบโรคแมลงเพียงกลองเดียวก็
ตองรมควันทัง้ หมด

สหกรณการเกษตรทายาง จํากัด ไดวางแผนควบคุมการดําเนินงานปลูกกันกับ
สมาชิกเปนไปดวยดี ตลอดจนรวบรวมผลิตผลผานขบวนการทําความะอาดบรรจุหบี หอ
เพื่อสงออกทางเรือซึ่งมีกลวย 3 ชัน้ ดวยกันคือ
1. ชั้น 1 มีนํ้าหนักผลมากกวา 150 กรัม
2. ชัน้ 2 มีนํ้าหนักผล 121-150 กรัม
3. ชัน้ 3 มีนํ้าหนักผล 100-120 กรัม
นอกจากนี้ยังทราบวา
มีผูสงออกไดซื้อกลวยหอมทองจากสหกรณการเกษตร
บานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สงออกไปญี่ปุนและอื่น ๆ ดวย เนื่องจากกลวยเปน
ผลไมทร่ี บั ประทานงายมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูงยอยงาย ชาวญีป่ นุ จึงนิยมเปนอันดับ
3 รองจากสมและแอปเปล การที่กลวยหอมทองของเราสงออกไปญี่ปุนได เพราะชาว
ญี่ปุนติดใจในรสอรอย หอมหวาน เนือ้ นิม่ ละเอียด ยากทีจ่ ะหากลวยหอมชนิดอืน่
เปรียบได ในขณะเดียวกันก็มจี ดุ ออนทีเ่ ปลือกบาง สุกเร็ว ขัว้ ไมเหนีย่ วหลุดงาย ผิด
กับกลวยหอมเขียวทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาดโลกทีเ่ ปลือกหนา เหมาะตอการขนสงไกลๆ รส
ไมหวานอรอยเหมือนกลวยหอมทอง แตสหกรณฯก็แกไขปญหาเปนผลสําเร็จ
เมื่อพิจารณาประเทศผูสงออกกลวยหอมเขียวรายใหญป 2538 ในตลาดโลก
แลวจะเห็นขอมูล ดังนี้
1. อเมริกาใต มีอิเควดอร 3,065,504 ตัน โคลัมเบีย 1,360,278 ตัน
2. อเมริกากลาง-เหนือ ไดแก คอสตาริกา 1,880,191 ตัน กัวเตมาลา
635,503 ตัน
3. ปานามา 600,000 ตัน ฮอนดู 529,685 ตัน เม็กซิโก 158,663 ตัน
4. อาฟริกา ไดแก คาเมรูน 187,294 ตัน ไอวอรี่โคสต 176,531 ตัน โซ
มาเลีย 21,700 ตัน
5. เอเซีย มีฟลิปปนส 1,213,411 ตัน อินโดนีเซีย 55,318 ตัน มาเลเซีย
35,675 ตัน เวียดนาม 10,200 ไตหวันไมทราบปริมาณ ไทย 662
ตัน (กลวยหอมทอง)
ปริมาณกลวยหอมเขียวที่นําเขามากกวาสงออกและเฉพาะนําเขาเทานั้นของ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ไดแก ญีป่ นุ 873,765 ตัน ซาอุดอิ ารเบีย 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 สหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยภาพรวมอยูห า งไกลจากไทยมาก มีการนําเขา
มากกวาสงออกรวม 4,902,688 ตัน 3,436,580 ตัน และ 399,551 ตัน ตาม
ลําดับ ซึง่ ยากทีจ่ ะแทรกตัวเขาไปมีสว นแบงการตลาดได
การกํ าหนดมาตรฐานกลว ยหอมสดในแตละประเทศมีความแตกตางกันไป
สวนมากใชวิธีวัดขนาดเสนรอบวงและความยาวของผล ขอทีเ่ หมือนกัน คือ กลวย
จะตองมีคุณภาพดี
ผิวสะอาดปราศจากโรคแมลง
ไมมรี อยชํ้าหรือกระทบ
กระเทือน ผลแกจดั เนื้อแนน สีสดใส มีรสชาติดี เมื่อสุกผิวเหลืองทั่วกันหมด
เชน ญี่ปุนไดกําหนดมาตรฐานกลวยหอมสดจากฟลปิ ปนสในทีน่ ข้ี อกลาวถึงกลวยเต็มหวี
เฉพาะเกรด ดังนี้ กลวยหวีหนึง่ มี 14-22 ผลทีม่ คี วามยาว 20-27 ซม. เสนผา
ศูนยกลางของผลกลางหวี 3.2-4.0 ซม. นํ้าหนักรวม 1.8-4.0 กก. โดยไมมรี อมีด
บาด ผลแตกเนื่องจากการกระทบกระเทือนหรือเปนแผลจนถึงเนื้อยาวเกิน 4 ซม. แม
แตผลเดียว ทีผ่ ลมีรอบแผลจุดดางจากการสุก แสงแดด ปุย สารเคมีไมเกิน 4 ตา
รางซม. กลองที่บรรจุ 4-6 หวีน้ําหนัก 12-12.36 กก. การปนเปอนและการสะสม
ยาง ฝุน ความสกปรกและอื่น ๆ ไดไมเกิน 6 และ 2 ตารางซม. ตอผล ตามลําดับ
นอกจากกลวยหอมสดแลวยังมีกลวยตามคุณภาพดีที่กลุมแมบานเกษตรกรใน
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ทําจากกลวยนํ้าวา
ขาวพันธุมะลิออง ซึง่ นิยมทําจากกลวยทีส่ กุ งอมแลวมาปลอกเปลือกเอาแตเนือ้ กลวยไป
ตากแดด 1-2 แดด แลวนําไปคลึงและกดแบนไมมกี ารใสน้ําตาล ปจจุบันไดใชพลัง
งานแสงอาทิตยมาทําเปนเตาอบขนาดใหญ หรือเตาอบดวยไฟฟา เชื้อเพลิงอื่น กลวย
ตากที่ไดสะอาดไมมีแมลงวันตอมและฝุนละอองเจือปน เทาทีท่ ราบประเทศอูกนั ตาใน
อาฟริกาผลิตกลวยตากออกจําหนายดวย สหภาพยุโรปไดกําหนดมาตรฐานกลวยตาก
ไวคอื ผลกลวยตากมีสเี หลืองทองสมํ่าเสมอ เนื้อแนน รสหวาน ไมมีนํ้าตาล
เคลือบ ไมมเี ชือ้ รา แบคทีเรียและแมลงปะปน บรรจุในถุงพลาสติกหนัก 250
และ 500 กรัม แลวใสในกลองกระดาษหนัก 12.5 กก. กลวยตากแบงตาม
ความยาวมี 3 ชั้นดังนี้ ชัน้ 1,2 และ 3 มีความยาวไมตํ่ากวา 4.5 นิ้ว 44.5 นิ้ว และตํ่ากวา 4 นิ้ว ตามลําดับ

การแปรรูปกลวยทีน่ า สนใจ ไดแก กลวยกระปองใชกลวยนํ้าวา กลวย
ไขมุกสุกปอกเปลือกฝานบาง ๆ หรือบรรจุทง้ั ผลในนํ้าเชื่อม ซึง่ อาจจะนําไปปรุงเปน
กลวยบวชชีและอืน่ ๆ ได ป 2541 สงออกกลวยกระปอง 193 ตันมูลคา 5.9
ลานบาท โดยลูกคารายใหญสหรัฐอเมริกาสัง่ เขาไป 81.8 ตันมูลคา 2.3 ลานบาท
แคนนาดา 35.5 ตันมูลคา 1.19 ลานบาท ฝรั่งเศล 38.7 ตันมูลคา 1.17 ลาน
บาท สวนทีเ่ หลือ 6 ประเทศทางยุโรปและออสเตรเลียซือ้ ไป นอกจากนีย้ งั สงออก
กลวยกวน 65 ตันมูลคา 3.6 ลานบาท ประเทศทีซ่ อ้ื มากทีส่ ดุ คือสหรัฐอเมริกา
35.5 ตันมูลคา 2.95 ลานบาท และมีผซู อ้ื รายยอยอีก 8 ประเทศ ทางยุโรปรวม
ทัง้ ญีป่ นุ และออสเตรเลียซือ้ ไป ผลิตภัณฑกลวยที่สําคัญนาสนใจอีกชนิดหนึง่ คือ พิวรี
กลวยใชกลวยสุกงอมบดละเอียดดวยการไมใสสารกันบูดและนํ้าตาล
บรรจุใน
กระปอง ขนาดเบอร 10 หนัก 3.3 กก. และกระปองขนาดใหญ 55 แกลลอน
หนัก 231 กก. ในสภาพปลอดเชือ้ แลวใหความรองที่ 109 องศา นาน 10 นาที
หลังจากนั้นเก็บในหองสะอาดแหงที่อุณหภูมิระหวาง 0.21-1 ซ. ไดไมเกิน 3 เดือน
ซึง่ นําไปประกอบอาหารไดหลายอยางดวยการผสมกับนมหรือทําขนมตางๆ อาทิ อาหาร
นมไดแก ไอศครีม,โยเกิรต ,sherbet, cottage,cheese, ขนมอบ , ขนมปง, ขนมเคก,
tarts, muffin , โดนัท, icing ,banana cream pie , เครือ่ งดืม่ คือ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ้าผลไม
เครือ่ งดืม่ ของเด็ก food processor มี banana apple sauce, baby food , baby food
fruit ตลาดทีร่ บั ซือ้ ผลิตภัณฑนเ้ี ชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สหราชอาณา
จักร ฝรั่งเศล อิตาลี เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด สเปน ออสเตรีย
ญี่ปุน เปนตน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทดลองปลูกกลวย
หอมคาเวนติชหลายพันธุเ พือ่ เปรียบเทียบกับกลวยหอมทองของเรา ทีว่ ทิ ยาเขตกําแพง
แสน เมื่อป 2531-32 ปรากฎวา กลวยหอมแกรนดเนน ซึ่งประเทศที่ปลูกกลวย
สงออกทั่วโลกไดรับความนิยมจากผูบรโภคในประเทศผูซื้อมากกวาชนิ ดพันธุอื่นไดผลดี
ลําตนแข็งแรงสูงประมาณ 1.72 เมตร เหมาะกับการดูแลรักษา ตกผลเร็ว ให
ผลผลิตสูง ขั้วเหนี่ยวเปลือกหนา 3 มม. คุณภาพดี เนื้อแนน มีสนี ้ําตาลความ
หวาน 18-19% บริคซ รสหวานคลายกลวยหอมทองของเรามากทีส่ ดุ และ
สามารถขยายพันธุด ว ยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สนองความตองการผูป ลูกได ซึ่งควรจะได
พิจารณาวางแผนสงเสริมการสงออกตอไปดวย

เนือ่ งจากสหกรณการเกษตรทายาง จํากัด มีความรูค วามชํานาญประสบการณ
การผลิตการสงออกกลวยหอมทองอยูแ ลว
นาจะไดมีการพิจารณาเพิ่มการสงออกให
มากขึ้นไปยังญี่ปุน จีน เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร ประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่
ตองการกลวยหอมทองและ กลวยหอมแกรนดแนนอยางใดก็ได ขณะเดียวกันก็ควรจะ
ไดหาทางชวยเหลือแปรรูปกลวยทีต่ กเกรดใหเปนผลิตภัณฑตา งๆ สงออกใหครบวงจร
เพือ่ เพิม่ มูลคาไดเงินตราตางประเทศมากขึน้ โดยใชการตลาดนํ าการผลิต
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