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ค�ำน�ำ
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช  

ซึ่งมีสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย 
ด้านการผลิต ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ และด้านเศรษฐกิจ พืชสวน  
รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาพืชสวน จ�านวน 5 กลุ่มพืช โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวน
เครือข่าย จ�านวน 11 ศนูย์ ในจ�านวนน้ันมศีนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทยัเป็นหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบรับผิดชอบพืชหลัก คือ กล้วย ซึ่งมีพันธุ์กล้วยปลูกรวบรวมพันธุ์
จ�านวน 206 ตัวอย่างพันธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยกนิได้ ซึง่ใช้ประโยชน์ในการวจิยั 
และพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสวนสุโขทัยเป็นกิจกรรมหลัก และมีการ 
บันทึกข้อมลูลกัษณะประจ�าพันธุต์ามมาตรฐานสากลในระบบข้อมลูพันธ์ุพืชสวนแล้ว 
จ�านวน 70 พันธุ์ นอกจากน้ี ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยยังสนับสนุนพันธุ์กล้วย 
ให้กบัเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐท่ีเกีย่วข้องในกจิกรรมการผลติ
พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตตามผลผลิตท่ี 2 จึงนับว่าศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
เป็นหน่วยงานท่ีมข้ีอมลูพันธุก์ล้วยมากท่ีสดุของกรมวชิาการเกษตร และเน่ืองใน
โอกาสท่ีกรมวิชาการเกษตรมีการสถาปนาครบรอบ 46 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นี้  
กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน จึงจัดท�าหนังสือ “กล้วยกินได ้
ของกรมวชิาการเกษตร” เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมลูความรู้ด้านความหลากหลาย 
ของพันธุ์กล้วยท่ีมีศักยภาพทางการผลิตและมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ด้านอืน่ ส�าหรบัผูส้นใจสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูอ้างองิท่ีถกูต้องต่อไป

 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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กล้วยเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนช้ืน ถิ่นก�าเนิดของกล้วยอยู่บริเวณแถบเอเชีย 
ตอนใต้ ซึ่งมักจะพบกล้วยพ้ืนเมืองท้ังท่ีมีเมล็ดและไม่มีเมล็ด และจากผลการ 
ย้ายถิ่นฐานของประชากรโลก จึงมีการอพยพของประชากรจากเอเชียตอนใต้ไปยัง 
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกต้ังแต่ต้นคริสตศักราช ในการอพยพแต่ละครั้งต้องมีการ 
น�าเอาพันธุ์พืชติดไปด้วย ดังนั้น จึงมีการน�าเอาหน่อกล้วยไปปลูกแถบหมู่เกาะฮาวาย
และหมูเ่กาะทางด้านตะวนัออกหมูเ่กาะตาฮติิ หมูเ่กาะฟิจ ิ ซึง่ในช่วงท่ีมกีารส�ารวจหมู่
เกาะโพลนิีเซยี พบว่า เกาะตาฮาติมกีล้วยอยู่ถงึ 28 ชนิด นอกจากน้ี ยังพบสารานุกรม
จีนบันทึกว่า มีกล้วย 12 ชนิด ท่ีปลูกอยู่ในประเทศจีนระหว่างปี ค.ศ. 1622–1726 
และพบว่า มีกล้วยอยู่ทุกภาคของประเทศจีนทั้งกลุ่มที่มีดอกและไม่มีดอก

ประมาณ 327 ปี ก่อนคริสตศักราช ได้มีการน�ากล้วยจากประเทศอินเดียไปยัง 
อาหรับ และเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวอาหรับมากและเรียกช่ือกันว่า muz ซึ่งเข้าใจว่า 
มาจากภาษาสันสกฤต และ Linnaeus นักพฤกษศาสตร์คนส�าคัญของโลกได้ตั้งช่ือว่า  
Musa เพ่ือเป็นเกียรติกับ Antonius Musa ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�าพระองค์ของ 
จกัรพรรดิกรุงโรมและเป็นผูน้�ากล้วยจากอนิเดียไปยังอาหรบั เน่ืองจากอาหรบัท�าการค้า 
กับประเทศแถบทวีปแอฟริกา ดังนั้น กล้วยจากประเทศกลุ่มอาหรับจึงได้แพร่เข้าไปยัง 
ทวีปแอฟริกาตะวันออกและตะวันตก ตามล�าดับ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเดียวกับท่ีชาว
โปรตุเกสค้นพบท่ีฝั่งกินี คือช่วงปี ค.ศ. 1469–1474 ชาวแอฟริกากล่าวว่า ค�าว่า  
banana น่าจะมาจากรากศัพท์ของภาษาในแอฟริกาตะวันตก คือค�าว่า banana  
ซึ่งค�าน้ีได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชาวโปรตุเกสท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพ่อค้า
และได้เดินทางไปค้าขายในแอฟริกา จึงได้มีการน�าเอากล้วยจากทวีปแอฟริกาไปยัง 
หมูเ่กาะแคนาร่ีจงึท�าให้เข้าใจกนัว่าการน�ากล้วยเข้าสูท่วปีอเมริกาเกดิขึน้ในช่วงหลงัจาก 
โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา และการปลูกกล้วยได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็น 
พืชเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
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ประเทศไทยมกีารปลกูกล้วยกนัมายาวนาน กล้วย 
ท่ีปลูกมีมากมายหลายชนิด พันธุ ์กล้วยท่ีใช ้ปลูกใน
ประเทศไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณน้ัน มีท้ังพันธุ์พ้ืนเมือง
พันธุ์ดั้งเดิม และพันธุ์ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ กล้วย 
ท่ีรูจ้กักนัในสมยัสโุขทัยคือ กล้วยตานี ซึง่พบว่าในปัจจบุนั 
จังหวัดสุโขทัยก็ยังมีการปลูกกล้วยตานีมากที่สุด แต่ไม่มี
การค้นพบกล้วยตานีในป่าธรรมชาติของไทย กล้วยตานี
เป็นกล้วยป่าชนิดหน่ึงที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ทางตอนใต้ของ 
ประเทศอินเดีย จีน และพม่า ดังน้ันจึงสันนิษฐานว่า  
กล้วยตานีน่าจะน�าเข้ามาปลูกในประเทศไทยต้ังแต่สมัย
สโุขทัยตอนต้น หรอืช่วงการอพยพของผูค้นท่ีมาต้ังถิน่ฐาน 
ท่ีสโุขทัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2236 สมยัอยุธยา เดอลาลแูบร์  
(De La Loub`ere) อคัรราชทูตชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางมา 
เมอืงไทยในรชัสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้เขยีน 
บันทึกถึงสิ่งท่ีเขาได้พบเห็นในเมืองไทยไว้ว่า ได้เห็น 
กล้วยงวงช้าง ซึง่กคื็อ กล้วยร้อยหวใีนปัจจบัุน ทีส่่วนใหญ่ 
ปลกูไว้เพ่ือเป็นไม้ประดับ นอกจากน้ียังมรีายงานว่า มกีาร 
ค้าขายกล้วยตีบ ในสมัยน้ันจึงแสดงให้เห็นว่า ได้มีการ 
ปลูกกล้วยท้ังเพ่ือการบริโภคและปลูกเป็นไม้ประดับ 
เมื่อสมัยก่อนแล้ว
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ต่อมา ปี พ.ศ. 2427 พระยาศรีสุนทรโวหาร  
ได้กล่าวถงึกล้วยหลายชนิดเป็นกาพย์ฉบัง 16 ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ภายหลงัจากท่ีนักวชิาการได้
เริม่จ�าแนกชนิดของกล้วยตามลกัษณะทางพันธุกรรม 
โดยใช้จีโนมของกล้วยเป็นตัวก�าหนดในการแยกชนิด 
ตามแนวทางของ Simmonds และ Shepherd  
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า กล้วยท่ีบริโภค
กนัอยู่ในปัจจบัุนมวีวิฒันาการมาจากกล้วย 2 ชนิด คือ 
กล้วยป่า (Musa acuminata Colla) และกล้วยตานี 
(M. balbisiana Colla) กล้วยที่มีก�าเนิดจากกล้วยป่า
มีจีโนมเป็น AA ส่วนกล้วยท่ีมีก�าเนิดจากกล้วยตานี 
มีจีโนมเป็น BB และกล้วยลูกผสมของท้ัง 2 ชนิด  
มีจีโนมเป็น AAB, ABB, AABB และ ABBB

ปัจจบัุนน้ี จงัหวดัสโุขทัย มช่ืีอเสยีงในการปลกู 
กล้วยตานีในต�าบลคลองกระจง อ�าเภอสวรรคโลก 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกกล้วยตานีขายใบตอง
กันมานานประมาณ 40–50 ปีมาแล้ว มีการสืบทอด
อาชีพกันจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยตานี 
เพ่ือตัดใบตองมากท่ีสุดในประเทศ 17,870 ไร่  
ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด 25,540 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 

1,550 กิโลกรัมต่อไร่ นับเป็นแหล่งปลูกกล้วยตานี
เพ่ือตัดใบขายแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ การปลูก
กล้วยตานีของท่ีน่ีจะมท้ัีงท่ีปลกูเป็นพืชเด่ียวและปลกู
เป็นพืชแซมในสวนไม้ผล โดยมกีารปลกูกนัมากในเขต  
ต�าบลบางยม ย่านยาว ปากน�้า ท่าทอง เมือง และ
คลองกระจง โดยเฉพาะในเขตต�าบลคลองกระจง 
มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดกว่า 8,000 ไร่ 

กล้วยตานีเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะ
สวย มันเงา ขนาดใบยาว กว้าง และเหนียว ในอดีต
นิยมน�าใบกล้วยตานีมาม้วนบุหรี่และใช้ท�าภาชนะ 
บรรจอุาหาร ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นของใบกล้วยตานี 
จึงน�ามาใช้เพ่ือบรรจุห่อขนมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
ส่วนของปล ีหยวก และผลอ่อนน�ามาประกอบอาหาร  
แต่ผลแก่ไม่นิยมรับประทานเพราะมีเมล็ดมาก มีข้อ
สนันิษฐานว่ากล้วยตานีน่าจะน�าเข้ามาปลกูในเมอืงไทย 
ต้ังแต่สมัยสุโขทัยตอนต้น หรือช่วงท่ีคนไทยอพยพ 
เข้ามาต้ังถิ่นฐานที่สุโขทัย ซึ่งในวันน้ีจังหวัดสุโขทัย  
มีการอนุรักษ์และเป็นแหล่งปลูกกล้วยตานีมากท่ีสุด 
ของประเทศ จงึเป็นแหล่งส�าคัญในการจ�าหน่ายใบตอง
และผลผลติกล้วยตานีส่งออกไปยังต่างประเทศอกีด้วย
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ส�าหรบัผลผลติใบตองจะมกีารตัดใบตองส่งขาย 
ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 20–30 ตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่ 
จะขายตลาดในประเทศ เช่น ตลาดปากคลองตลาด 
ตลาด อตก.  ตลาดไทย  ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดกลาง 
ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่  ตลาดกลางภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ  
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ญีปุ่่น ไต้หวนั ฮ่องกง ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน และ
ประเทศในสหภาพยุโรป

เน่ืองจากคุณภาพของใบตองกล้วยตานีจาก
จังหวัดสุโขทัยเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในและ 
ต่างประเทศ มีพ้ืนท่ีการผลิตกล้วยตานีเชิงพาณิชย์
มากที่สุดในประเทศไทย จ�านวน 16,262 ไร่คิดเป็น  
96% ของประเทศ จากการผลิตท้ังประเทศ ปี พ.ศ. 
2559 มีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยตานี 16,915 ไร่ ท�าให ้
สุโขทัยเป ็นแหล่งปลูกกล้วยตานีท่ีส�าคัญและมี 
ช่ือเสียงของประเทศ กรมวิชาการเกษตรเล็งเห็น 
ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนากล้วย จึงให้ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เป็นแหล่งวิจัยรวบรวม 
พันธ์ุกล้วย และเป็นศนูย์กลางด้านวชิาการเกีย่วกบักล้วย 

มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีกล้วย
พันธุต่์างๆ รวบรวมไว้มากกว่า 200 พันธ์ุ ส่วนใหญ่ 
เป็นกล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยป่า  
กล ้วยตานี และกล้วยพันธุ ์ พ้ืนเมือง ซึ่งแหล ่ง 
พันธุกรรมได้มาจากกล้วยท่ีรวบรวมพันธุ์ไว้เดิม  
และจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
โครงการการคัดเลือกสายพันธุ ์กล ้วยน�้าว ้า ท่ีมี
ศักยภาพทางการค้าเพ่ือการบริโภคสด อาหาร  
เพ่ือสขุภาพและการแปรรปู โครงการศกึษาการจดัการ 
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพในช่วงฤดูแล้ง
ภาคเหนือตอนล่าง และมีการขายพันธุ์เพ่ือจ�าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในราคาถูก เพื่อเป็นการ
กระจายสายพันธุ์กล้วยออกไปในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย
และแหล่งอื่นๆ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเกษตรกร 
และผู ้สนใจได้เลือกซื้อพันธุ ์กล้วยและพันธุ ์พืชท่ี 
ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม นอกจากกล้วยมีประโยชน์
ในการแปรรูปด้านต่างๆ ยังมีศักยภาพในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มี
สารประกอบแทนนินสูง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
เส้นแป้งเพื่อสุขภาพ น�้าตาลฟรุ้กแตน
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นอกจากน้ีมีพันธุ ์กล ้วยไทยอีกหลายชนิด
ท่ีมีศักยภาพ ท้ังในรูปกล้วยสดและแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธุ์กล้วยของไทย มีเอกลักษณ์
โดดเด่น ในด้านรสชาติ กลิ่น เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ พ้ืนท่ีปลูกกล้วย ปี พ.ศ. 2559  

มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยที่เป็นการค้าทั้งสิ้น 173,399 ไร่  
ส ่วนใหญ่เป็นกล้วยหอม 102,613 ไร ่ ผลผลิต 
233,461 ตัน และกล้วยไข่ 70,786 ไร่ ผลผลิต 
168,221 ตัน 
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การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกรมวิชาการเกษตร มีความส�าคัญต่อความมั่นคง
ของอาหารในอนาคตเป็นอย่างย่ิง พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความ
ส�าคญัต่อการปรับปรงุพันธุพื์ชในอนาคต ความหลากหลายทางพันธกุรรมของทรพัยากร 
เหล่าน้ีอาจจะสญูหายไป เน่ืองจากมกีารใช้ทรพัยากรพันธ์ุพืชเพ่ิมมากขึน้ กรมวชิาการ
เกษตรเป็นหน่วยงานท่ีส�าคัญที่สุดที่ท�างานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ ์พืช 
เศรษฐกิจและได้ท�างานต่อเน่ืองกันมาต้ังแต่ก่อต้ังกรมช่างไหมเมื่อปี พ.ศ. 2446 
โดยงานในระยะแรกเป็นงานท่ีเน้นการน�าพันธุ์เข้าเพ่ือการทดสอบปลูกภายในประเทศ  
และงานส�ารวจและรวบรวมพันธ์ุข้าวท่ัวประเทศซึง่เริม่ด�าเนินการภายใต้กรมเพาะปลกู  
เมือ่ปี พ.ศ. 2449 ในส่วนของงานอนุรกัษ์พันธ์ุพืชของกรมวชิาการเกษตรได้รบัการทบทวน 
อย่างจริงจงัเมือ่มกีารรวมกรมการข้าวและกรมกสกิรรมแล้วต้ังเป็น กรมวชิาการเกษตร 
ในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ  
แต่อยู่ภายใต้กองและสถาบันวิจัยพืชในขณะน้ัน ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร โดย 
สถาบันวิจัยพืชสวนเป็นหน่วยงานหลักแห่งหน่ึงท่ีปฎิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการวิจัย 
และพัฒนา ตลอดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยเฉพาะไม้ผล ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก สมุนไพร และพืชเครื่องเทศ โดยมีแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่ง
พันธุกรรมพืชสวน ในปัจจุบันดังนี้

v ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย พืชหลักของศูนย์ เช่น ลิ้นจี่ ล�าไย ปทุมมาและ 
 กระเจียว

v ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พืชหลักของศูนย์ เช่น พลับ ท้อ พืชสมุนไพร 
 เขตหนาว

v ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พืชหลักของศูนย์ เช่นกล้วย มะปราง มะม่วง

º··Õè 2 สถานภาพการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมกล้วยของกรมวิชาการเกษตร
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v ศูนย์วิจัยพืชเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พืชหลักของศูนย์ เช่น กาแฟ มะคาเดเมีย
v ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย พืชหลักของศูนย์ เช่น ท้อ กาแฟ มะคาเดเมีย
v ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พืชหลักของศูนย์ เช่น มะขามเปรี้ยว มะม่วงหิมพานต์ พริกขี้หนู 
v ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พืชหลักของศูนย์ เช่น ทุเรียน เงาะ กล้วยไม้พื้นเมือง
v ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พืชหลักของศูนย์ เช่น มะพร้าว กาแฟ สละ
v ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง พืชหลักของศูนย์ เช่น ส้มโอ ดาหลา ลองกอง
v ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พืชหลักของศูนย์ เช่น ทุเรียน ดาหลา หน้าวัว ส้มพื้นเมือง

ความเป็นมาของศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัย เดิม สงักดักองการกสกิรรมเคม ีกรมกสกิรรม กระทรวงเกษตร  
ต่อมา ปี พ.ศ. 2515 เปลี่ยนช่ือเป็นสถานีทดลองพืชสวนท่าชัย กองพืชสวน ปี พ.ศ. 2546 เปลี่ยนเป็น  
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย 2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ  
ปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่ 239 หมู่ 4 
ต�าบลท่าชัย อ�าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย 64190 พิกดัของหน่วยงาน 47  0585956 M 1924840  
ความสูงจากระดับน�้าทะเล 62 เมตร รับผิดชอบงานวิจัยพืชหลักคือ กล้วย (206 พันธุ์) นอกจากน้ี  

ยังมีการรวบรวมพันธุ์มะม่วง (47 พันธุ์) มะปราง 
(14 พันธุ์) พืชวงศ์ส้ม (9 พันธุ์) พันธุ์ลิ้นจี่ (5 พันธุ์)  
ไผ่ (9ชนิด 48 พันธุ์) และไม้ผลเขตร้อนอื่นๆ การ
รวบรวมพันธุก์ล้วยของกรมวชิาการเกษตร เดิมมกีาร
ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ 2 แห่ง คือศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตร พิจิตรปลูกรวบรวมไว้จ�านวนท้ังหมด  
131 พันธุ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
ปลูกรวบรวมไว้ท้ังหมดจ�านวน 9 พันธุ์ ต่อมาเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
ดังกล่าว จงึมกีารเปลีย่นย้ายแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม 
กล้วยมาอยู่ท่ีศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัยไว้เพียงแห่งเดียว  
ซึ่งปัจจุบันมีการรวบรวมพันธุกรรมกล้วย จ�านวน  
2 แปลง ในผังแปลง A 9 (ภาพที่ 1  2  และ 3)  
รวมทัง้สิน้ 206 ตัวอย่างพันธ์ุ ประกอบด้วยกล้วยกนิได้  
200 ตัวอย่างพันธุ์ และกล้วยกินไม่ได้หรือกล้วยที ่
ไม่นิยมกิน จ�านวน 6 ตัวอย่างพันธุ์ ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์

กล้วยกิน ้

1. 113 2. 114 3. กระเจาะเนิรกสุรินทร์

4. กรู สิริกิต 5. กล้วยโก๊ะ  6. กล้วยน�้าชุมพร

7. กล้วยเปลือกหนา 8. กล้วยฟู 9. กอกหมาก  

10. กุ้งเขียว 11. ขม สิริกิต 12. ข้างกุฎิไส้ลาย  

13. ไข่ 14. ไข่เกษตรศาสตร์2 15. ไข่ 1

16. ไข่ 3 17. ไข่ก�าแพงเพชร  18. ไข่ชัยภูมิ

19. ไข่ชุมพร 20. ไข่ชุมแพ 21. ไข่ทองร่วง  

22. ไข่ทองเอย  23. ไข่โนนสูง 24. ไข่โบราณ

25. ไข่พระตะบอง  26. ไข่แพร่ 27. ไข่มหาสารคาม

28. ครั่ง 29. คอแข็งใต้ 30. งวง

31. จันทร์เพ็ญ (ลาว) 32. จีนพัทลุง 33. ว้า (โชควิเชียร)

34. ซาบ้า 35. ซุปเปอร์แคระ 36. แซ่ม้า

37. แซลอ 38. แดงก�ามะหยี่ 39. ตะโหลน

40. ตานี 41. ตานี 167 42. ตานี A15

43. ตานี สิริกิต 44. ตานี100ปลี 45. ตานีกิ่งจันทร์  

46. ตานีด่าง 47. ตานีด�า สิริกิต 48. ตานีด�า ก�าแพงเพขร

49. ตานีใต้ 50. ตานีท่าใหม่จันทบุรี 51. ตานีนครศรีธรรมราช

52. ตานีหม้อ  53. ตานีหอมทอง  54. ตานีอุบล

55. ตีบ 56. ตีบค�า  57. ตีบนครสวรรค์  

58. ตีบมุกดาหาร  59. โตนดพัทลุง  60. ทองก�าปั่น

61. ทองขี้แมว  62. ทองดอกหมาก 63. น�้าว้า (ทองดี)

64. ทองส้ม  65. ทองเอย  66. ทองโฮ๊ะ  

67. ท่าแม่จันเชียงราย  68. ทิพรส 69. เทพรส

70. เทพรส พาโล สิริกิต 71. นมสวรรค์  72. นมสาวนครศรีธรรมราช

73. นมสาวสวนผึ้ง 74. นมหมี 75. นาก  
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18 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์

กล้วยกิน ้

76. นากไท  77. นากมุก  78. นากยักษ์  

79. นางกราย 80. นางกรายสุรินทร์  81. น้�ากาบด�าจันทบุรี

82. น้�าเชียงราย  83. น้�าไท สิริกิต 84. น้�าฝาดโตนด

85. น้�าพัทลุง  86. น้�าว้ากาบขาว 87. น้�าว้าขาวแพร่  

88. น้�าว้าเขียวเลย C 89. น้�าว้าครั่ง  90. น้�าว้าค่อม  

91. น้�าว้าด�า  92. น้�าว้าแดงนครพนม  93. น้�าว้าเตี้ย

94. น้�าว้าท่าแม่จันเชียงราย  95. น้�าว้าท่าใหม่จันทบุรี 96. น้�าว้านครพนม

97. น้�าว้านครศรีธรรมราช  98. น้�าว้านวลจันทร์  99. น้�าว้านวลท่าตะเกียบ

100. น้�าว้านวลป่าโมกอ่างทอง 101. น้�าว้าปากช่อง50 102. น้�าว้าพัทลุง

103. น้�าว้าเพชรบุรี  104. น้�าว้าแพร่ 105. น้�าว้ามะลิอ่อง  

106. น้�าว้ายักษ์ 107. น้�าว้าราชบุรี 108. น้�าว้าส้ม

109. น้�าว้าสวนผึ้ง 110. น้�าว้าสุโขทัย 1 111. น้�าว้าสุโขทัย 2

112. น้�าว้าสุโขทัย 3  113. น้�าว้าสุโขทัย 4  114. น้�าว้าสุโขทัย 5

115. น้�าว้าสุโขทัย 6  116. น้�าว้าสุโขทัย 7  117. น้�าว้าไส้แดง

118. น้�าว้าเหลืองบุรีรัมย์ 119. น้�าว้าอ่องชัยภูมิ 120. น้�าว้าอีง้าวท่าช้าง

121. น้�าว้าอุบล  122. นิ้วจระเข้  123. นิ้วมือ

124. นิ้วมือนาง  125. นีพูแวน 126. เนื้อทอง

127. บางคณฑีใน  128. ปลีหาย 129. ปลีหาย พาโลจันทบุรี

130. ปลีหายเชียงราย 131. ป่าดอยปุย 132. ป่าโตนดพัทลุง

133. ป่านครศรีธรรมราช 134. ป่านาเงิกแพร่ 135. ป่าบ้านแคร่ระยอง

136. ป่าใบไม่กระ 137. ป่าปางสีดา 138. ป่ามูเซอ

139. ป่าสุคริน 140. ป่าหลังสวน 141. ป่าอบิซิเนีย สิริกิต

142. ป่าอบิสซิเนีย นครราชสีมา 143. ปิซังคาปัส 144. ปิซังตะรอ

145. เปรี้ยวบ้านไร่  146. พม่าแหกคุก 147. พระยาเสวย  

148. พระราม 149. พาโลกาฬสินธ์ุ  150. พาโลอุบล

151. มัน 152. ร้อยหวี  153. ลังกานครสวรรค์  

154. ลามัต 155. ลูกมากท่าตะเกียบ 156. ลูกไส้ด�าก�าแพงเพชร  
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ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์ ชื่อพนธ์

กล้วยกิน ้

157. ลูกไสัแดง 158. เล็บช้างกุด  159. เล็บมือนาง  

160. แลนดี้ 161. วิลเลี่ยมแคระ 162. สากกะเบือ

163. สามเดือน 164. สายน�้าผึ้ง 165. หวานทับแม้ว  

166. หอม 167. หอมกาบด�าเลย 168. หอมกาฬสินธ์

169. หอมค่อม  170. หอมจันทร์  171. หอมจ�าปา  

172. หอมจีน เชียงราย 173. หอมซูเปอร์แคระ 174. หอมตาก

175. หอมไต้หวัน  176. หอมทอง  177. หอมทองพระประแดง

178. หอมทองสุโขทัย 179. หอมนครพนม  180. หอมบ้าน

181. หอมผลสั้น  182. หอมพม่า  183. หอมเล็กยโสธร

184. หอมส้มเลย 185. หอมหนองคาย 186. หอมอิสราเอล

187. หักมุกนวล  188. หักมุกขาว 189. หักมุกเขียว  

190. หักมุกสวนท่ายาง 191. หักมุกสีทอง 192. หิน  

193. หิน ยะลา 194. อีง้าวท่าช้าง 195. อีง้าวอุบล

196. โอกินาวา 197. ไฮเกท  198. หก

199. ป่าปลีส้ม 200. ป่าปลีเหลือง

กล้วยกิน ม่ ้ รือกล้วยที่ ม่นิยมกิน

1. เสือพราน 2. รุ่งอรุณ 3. บัวชมพู

4. บัวม่วง 5. ทหารพราน 6. ฟลาว่าปลีเหลือง

มายเ ต  พันธุ์ที่มีการบันทึกลักษณะพันธุ์พืชในฐานข้อมูลแล้ว
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20 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 1 แผนผังแปลงรวบรวมพันธุ์พืชของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
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หมายเหตุ : รายละเอียดแผนผังแปลง
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22 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 2 แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย แปลงที่ 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

39 หิน ยะลา หิน ยะลา ร้อยหวี เทพรส ตานีด่าง
ไข่ ม.เกษตร

38
หิน ยะลา ตีบ ร้อยหวี เทพรส ตานีด่าง

37 ไข่ 1

36
น�้าว้าค่อม หิน ตีบ 1

กระเจาะเนิรก
สุรินทร์

เทพรส พาโล สิริกิต ตานี 
ไข่ 3

ไข่

35
ไข่ชัยภูมิ

เพาะเมล็ด

34

น�้าว้าเตี้ย หักมุกขาว ตีบ 2 ขม สิริกิต
ปลีหาย พาโล

จันทบุรี
ตานี 167

หก

33 ไข่ชุมพร
หก

32

น�้าว้ายักษ์ หักมุกสีทอง ตีบค�า จีนพัทลุง ปลีหายเชียงราย ตานี A15
ไข่ชุมแพ

หก

หก

31
ไข่ทองร่วง

หอมจ�าปา

30 น�้าว้าปากช่อง 
50

หักมุก ตีบนครสวรรค์ ตะโหลน พาโลกาฬสินธ์ ตานี สิริกิต
29 ไข่ทองเอย ปิซังตะรอ

28
น�้าว้าขาวแพร่ หักมุกเขียว ตีบมุกดาหาร นมสวรรค์ พาโลอุบล

ตานีด�า  
ก�าแพงเพขร

ไข่โนนสูง ปิซังคาปัส

27 หิน
ไข่โบราณ รุ่งอรุณ เสือพราน

26

หิน น�้าว้าด�า
หักมุก 

สวนท่ายาง
น�้าพัทลุง

นมสาว
นครศรีธรรมราช

ทิพรส ตานีด�า สิริกิต
25 ไข่พระตะบอง

ทหารพราน

24 โชควิเชียร
 น�้าว้าครั่ง บางคณฑีใน น�้าฝาดโตนด นมสาวสวนผึ้ง ปลีหาย ตานีใต้

ไข่แพร่ ป่าดอยปุย

23 ตานี 100 ไข่
ก�าแพงเพชร

ป่าโตนดพัทลุง
22

จันทร์เพ็ญ 
(ลาว)

น�้าว้าอ่องชัยภูมิ น�้าว้าส้ม น�้าไทย ทวีศักดิ์ นิ้วมือ พระยาเสวย
ตานีท่าใหม่

จันทบุรี21
ไข่

มหาสารคาม
ป่า

นครศรีธรรมราช

20 น�้าว้าปากช่อง 
50 C

น�้าว้าอุบล
น�้าว้าท่าแม่จัน

เชียงราย
น�้าไท สิริกิต นิ้วมือนาง พม่าแหกคุก

ตานี
นครศรีธรรมราช

ทองขี้แมว ป่านาเงิกแพร่

19 ทองดอก
หมาก

ป่าบ้านแคร่
ระยอง18 น�้าว้าเพชรบุรี 

C
น�้าว้าเหลือง

บุรีรัมย์
น�้าว้าท่าใหม่

จันทบุรี
น�้าเชียงราย นิ้วมือนางพะเยา เล็บช้างกุด ตานีหม้อ

17 ทองเอย ป่าใบไม่กระ

16 น�้าว้าเขียวเลย 
C

น�้าว้าไส้แดง
น�้าว้าแดง
นครพนม

น�้ากาบด�า
จันทบุรี

ลังกานครสวรรค์ สากกะเบือ ตานีอุบล
ทองโฮ๊ะ ป่าปลีส้ม

15
ทองก�าปั่น ป่าปลีเหลือง

14 น�้าว้ามะลิอ่อง 
C

น�้าว้าสวนผึ้ง น�้าว้านครพนม กล้วยน�้าชุมพร นมหมี ลูกมากท่าตะเกียบ ตานีกิ่งจันทร์
13 ทองส้ม ฟลาว่าปลีเหลือง

12 น�้าว้าสุโขทัย 4  
C

น�้าว้าราชบุรี
น�้าว้านครศร
ธรรมราช

ท่าแม่จัน
เชียงราย

กล้วยเปลือกหนา ลูกไส้ด�า ตานีหอมทอง
เล็บมือนาง ป่ามูเซอ

11
กรู สิริกิต ป่าปางสีดา

10
น�้าว้าสุโขทัย 5 น�้าว้ามะลิอ่อง น�้าว้านวลจันทร์ โตนดพัทลุง กล้วยฟู ลูกไสัแดง นางกราย

9 กล้วยโก๊ะ ป่าสุคริน

8
น�้าว้าสุโขทัย 4 น�้าว้าแพร่

น�้าว้านวลท่า
ตะเกียบ

114 กอกหมาก หอม นางกรายสุรินทร์
ข้างกุฎไส้ลาย หอมนครพนม ป่าหลังสวน

7
แซลอ เนื้อทอง

ป่าอบิซิเนีย  
สิริกิต6

น�้าว้าสุโขทัย 3 น�้าว้าเพชรบุรี
น�้าว้านวล

ป่าโมกอ่างทอง
113 คอแข็งใต้ หอมทองสุโขทัย

นางกรายสุรินทร์ 
สิริกิต5 แดงก�ามะหยี่

ป่าอบิสซิเนีย 
นครราชสีมา

4
น�้าว้าสุโขทัย 2 น�้าว้าสุโขทัย 7 น�้าว้า 114 นีพูแวน ซาบ้า หอมทอง หอมกาฬสินธ์

เปรี้ยวบ้านไร่

3
บัวม่วง แซ่ม้า

2
น�้าว้าสุโขทัย 1

น�้าว้าสุโขทัย 6
น�้าว้าพัทลุง โอกินาวา สามเดือน หอมผลสั้น

1 unknown บัวชมพู

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ตาย

2

1

6

5

12

11

18

17

24

23

36

35

42

41

47

48

51

52

53

44

43

38

37

46

45

50

49

58

57

56

55

54

30

29

14

13

20

19

26

25

4

3

8

7

10

9

16

15

22

21

28

27

32

31

34

33

40

39
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ภาพที่ 3 แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย แปลงที่ 2

7 6 5 4 3 2 1 ตาย

15 16 17 18 19 20

หอมจัน
หวานทับแม้ว

31

หอมซูเปอร์แคระ 30

วิลเลี่ยมแคระ นาก

29

หอมค่อม

28

หอมไต้หวัน
นากไทย

27

หอมกาบด�าเลย 26

หอมตาก
หอมส้มเลย หอมไต้หวัน unknown 25

ไฮเกรท

นากมุก

24

หอมส้มเลย

23

หอมจีน เชียงราย

22

21

หอมเขียว หอมอิสราเอล
นากยักษ์

20

unknown ลามัต

19

หอมจีน เชียงราย ครั่ง 18

ทองดี 17

หอมหนองคาย
แลนดี้

ทองก�าปั่น

16

15

สายน�้าผึ้ง

14

หอมทองพระประแดง
กุ้งเขียว

13

ซุปเปอร์แคระ 12

น้ิวจระเข้

พระราม
น�้าว้ากาบขาว

11

หอมจ�าปา
งวง 10

มัน
น้ิวจระเข้ 9

unknown หอมเล็กยโสธร

unknown

8

หอมทอง 7

หอมบ้าน น�้าว้า
โชควิเชียร ตานี 100 ปลี 6

ตานีด่าง 5

อีง้าวท่าช้าง
ตานี

4

หอมพม่า

อีง้าวอุบล

ตานี 100 ปลี 3

น้ิวจระเข้

2

1

7 6 5 4 3 2 1 2
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การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับกล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัย มพัีนธุกรรมกล้วยหลากหลายพันธ์ุท่ีมกีารวจิยัและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปรมิาณและ

มลูค่าท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ การวจิยัและพัฒนาพันธ์ุกล้วยท่ีทนทานโรค ให้ได้พันธุท่ี์เหมาะสม 
ในการแปรรูปพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดีส�าหรับรับประทานสดและอายุเก็บรักษานานขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ท้ังในรปูการบริโภคสด หรือใช้ในการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีจ่ะน�ามาพัฒนา เพ่ือเพ่ิมปรมิาณและมลูค่า 
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ความก้าวหน้า การเสนอพันธุ์กล้วยเป็นพันธุ์รับรอง ดังนี้

1. กล้วยน�้าว้า คัดเลือกสายสายต้นกล้วยน�้าว้าจากแปลงรวบรวมอนุรักษ์
พันธกุรรมกล้วยได้จ�านวน 2 สาย ต้น คือ สโุขทัย 55–4 และ 55–50 อยู่ระหว่าง 
การปลูกเปรียบเทียบในศูนย์วิจัยฯ ท่ีเป็นแหล่งปลูก 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการเกษตรเลย ในปี พ.ศ. 2558–2560 และทดสอบในแปลงเกษตรกร  

ปี พ.ศ. 2560–2562 เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่อย่างน้อย 1 พันธุ์ ปี พ.ศ. 2562
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2. กล้วยไข่ จากการชักน�าให้กล้วยไข่กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา แล้ว 
คัดเลือกสายต้นกล้วยไข่ท่ีผ่านการฉายรังสี คัดเลือกได้จ�านวน 9 สายต้น  
คือ M 1–11, M2 30, M 32–20, M 2–20, M 3–6, M 
25–6, M 22–27, M 9–20, M 30–11 ปัจจุบันอยู ่ระหว่าง 
การขยายเพ่ิมจ�านวนเพ่ือน�ามาปลูกเปรียบเทียบเพ่ือหาสายต้นที่สูงไม่เกิน  

2 เมตร และมคุีณลกัษณะทางการเกษตรท่ีไม่ด้วยกว่าเดิม คาดว่า ปี พ.ศ. 2563  
จะได้พันธุ์ใหม่เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์รับรองต่อไป

 3. กล้วยหอม คัดเลือกสายต้นสายต้นกล้วยหอมโดยการชักน�าให้เกิด 
การกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ พบกล้วยหอมมี 
ความสงูอยู่ระหว่าง 62–70 เซนติเมตร ปัจจบัุนอยู่ระหว่างการคัดเลอืกสายต้น 
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในปี พ.ศ. 2559 จะได้สายต้นที่คัดเลือกได้ เพ่ือน�าไป 
ขยายเพ่ิมจ�านวนเพ่ือน�ามาปลกูเปรยีบเทียบเพ่ือหาสายต้นกล้วยหอมท่ีมเีปลอืก
หนาขึน้ และมคุีณลกัษณะทางการเกษตรท่ีไม่ด้อยกว่าเดิม คาดว่า ปี พ.ศ. 2563  
จะได้พันธุ์ใหม่เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์รับรองต่อไป

การผลิตพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย อยู่ในกิจกรรมการด�าเนินงานของการผลิตพันธุ์พืชและ
ปัจจัยการผลิต ผลผลิตท่ี 2 ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้ เช่น การจ�าหน่าย 
แจกจ่าย ส�ารองพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ โดยด�าเนินการจัดการผลิต 
พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยมีผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ในการผลิตพันธุ์กล้วย กล้วยน�้าว้า  
กล้วยไข่ กล้วยหอม นอกจากน้ี ยังมงีานวจิยัท่ีด�าเนินการเกีย่วกบักล้วย ในปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 8 การทดลอง
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ลัก ะ ระจาวงศ์กล้วย
 ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ล�าต้นเทียมเหนือดินเกิดจากกาบใบแผ่ออกหุ้มซ้อนกัน  

มีจุดก�าเนิดจากต้นสะสมอาหารที่อยู่ใต้ดิน ล�าต้นเทียมสูง 2–5 เมตร มีน�้ายางใส หรือ 
สีขาวแบบน�้านม หรือสีแดง ยางกล้วยเมื่อสัมผัสอากาศและแห้งจะเป็นเป็นสีน�้าตาล  
ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนที่ส่วนปลายของกาบ แผ่เป็นล�าต้น ก้านใบยาว แผ่นใบ
กว้าง เส้นของใบขนานกนัจากแกนก้านใบปลายใบมนมต่ิีง ผวิใบเรยีบ สเีขยีว บางชนิด 

มปีนสแีดง ผวิใบมนีวลหรอืไขปกคลมุ เส้นและขอบใบเรยีบ ขนาดและความยาวของใบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ บางชนิดเป็นแบบช่อกระจะ ห้อยลง 
ยาว 60–130 เซนติเมตร มีกาบรองดอกขนาดใหญ่สีสดรองรับดอกย่อยแต่ละกลุ่ม  
กาบหุ้มสีแดง ส้ม เหลือง เขียว หรือม่วงแดงตามชนิดและพันธุ์ กาบรองดอก ยาว  
15–30 เซนติเมตร ก้านช่อเกิดท่ีบริเวณปลายยอดตรงกลางกลุ่มก้านใบ กรณีของ 
กล้วยปลูก จะแทงช่อดอกหรือปลีเมื่อแตกใบได้ ประมาณ 27 ใบ ดอกสมบูรณ์เพศ 
สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ บางและค่อนข้างใส แยกหรือติดกัน กลีบดอก  
3 กลีบ บางใส แยกหรือติดกัน เกสรเพศผู้ 6 เกสร เป็นหมัน 1 เกสร เกสรเพศเมีย 

มีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบดอก มี 3 ช่องเช่ือมกัน ดอกที่อยู่ตอนปลายช่อมีเกสรเพศเมีย 

เป็นหมัน พลาเซนตารอบแกนร่วม ออวุลจ�านวนมากส่วนใหญ่มักลีบ ผลเป็นแบบ 

ผลกล้วย เมล็ดขนาดใหญ่ปานกลาง มีเอนโดสเปิร์ม ดอกแต่ละดอกเมื่อเจริญเต็มที ่
จะกลายเป็นผลกล้วยเรียกว่า หวี ในหน่ึงช่อดอกเมื่อติดผลแล้ว เรียกว่าเครือ ขนาด
และสีของกล้วยจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของแต่ละพันธุ์ บางชนิด 

มีผลสีเขียว เหลือง แดง เมล็ด มีลักษณะกลมขรุขระ หรือผิวเรียบ เปลือกหุ้มเมล็ด 

มีสีด�า หนาเหนียวเนื้อในเมล็ดสีขาว
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ความหลากหลายพืชพืชวงศ์กล้วยระดับโลกประมาณ 2 สกลุ ประมาณ 50 ชนิด ความหลากหลายพืช 
ระดับประเทศ มี 2 สกุล ประมาณ 17 ชนิด พืชวงศ์กล้วยกล้วยในประเทศไทยจ�าแนกเป็น 2 สกุล คือ

  สกุล Ensete Bruce ex Horan

  สกุล Musa L. 

1. กล้วยแตกกอ  มีการแตกหน่อ ล�าต้นเทียมเกิดเป็นกอ  
มีอายุหลายปี

     2. กล้วยโทน  ไม่แตกหน่อ ล�าต้นเทียม 

    เกิดเป็นล�าต้นเดี่ยว มีอายุราว 2 ปี หรือหลายปี ต้นมักตาย 

    หลังจากออกผลแล้ว

กล้วยสกุล Musa แบ่งออกเป็น 5 หมู่ (Section) คือ 
 1. หมู่ Australimusa ทีถิ่นก�าเนินอยู่ในแถบรัฐควีนส์แลนด์ถึงฟิลิปปินส์ ใช้ประโยชน์จาก 

เส้นใย ผล เช่น M. textlis e ใช้ท�าเชือกมนิลา เสื้อผ้า หรือกล้วยฟีไอ ( ei) เป็นกล้วยท่ีมีแป้งมาก  
เป็นอาหารคนในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก

 2. หมู่ Callimusa มีถิ่นก�าเนิดในอินโดจีน และอินโดนีเซีย เช่นกล้วยรัตนกัทลี (ไม้ประดับ)
 3. หมู ่Eumusa มถีิน่ก�าเนิดในอนิเดียตอนเหนืออนิโดจนี หมูเ่กาะชามวั เป็นกล้วยกนิได้ท้ังหมด 

นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากกาบหุ้มล�าต้นเทียมท�าเส้นใย
 4. หมู ่ hodochlam s มถีิน่ก�าเนิดในอนิเดียตอนเหนือ อนิโดจนี เป็นไม้ประดับ เช่น กล้วยบวั
 5. หมู่ nggentimusa มีถิ่นก�าเนิดในปาปัวนิวกินีบนท่ีสูง ระหว่าง 1,000–2,100 เมตร เป็น 

ไม้ประดับ
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ลัก ะทางสั านของพืชสกุลกล้วย Musa

พืชสกุลกล้วยมีล�าต้นใต้ดิน ล�าต้น มีลักษณะเป็นหัว
หรือเป็นเหง้า บางชนิดมีลักษณะกลมคล้ายหัวเผือก บางชนิด
เป็นไหลสั้นหรือยาว หน่อเจริญมาจากเหง้าใต้ดิน ระบบราก
แบบรากแขนงแผ่กว้างออกด้านข้าง 4–5 เมตร ลงลกึประมาณ  
75 เซนติเมตร หน่อที่เกิดจากตาที่เหง้าอาจอยู่ชิดต้นแม่ หรือ 

อาจห่างเลก็น้อย หรืออาจห่างมากเป็นเมตร โคนกล้วยของหน่อ
ส่วนท่ีอยู่ใต้ดินจะเร่ิมขยายตัวขึ้น จนมีขนาดใหญ่เรียกว่าเหง้า 
การเจริญเติบโตของล�าต้น จะมีลักษณะ ใบ รูปร่าง ในกล้วย
แต่ละพันธุ์ แตกต่างกันหรือแม้แต่กล้วยพันธุ์เดียวกันท่ีพบ 

ความแตกต่างของรูปร่างและลักษณะใบได้ ซึ่งรูปร่างและ
ลักษณะของใบกล้วยจะขึ้นอยู่กับอายุของกล้วยหรือต�าแหน่ง
ของตาท่ีให้ก�าเนิดใบน้ัน เมื่อกล้วยอายุน้อยตาของเหง้าจะ
อยู่ลึกลงไปในเหง้า ตาใบแรกท่ีเจริญเติบโตมักเป็นใบเกล็ด  
เมือ่กล้วยมอีายุมากขึน้ ตาประเภทน้ีจะเจรญิเป็นใบท่ีมลีกัษณะ 

เป็นใบแคบ ซึง่อยู่ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต และตาจะอยู่ 

ใกล้กบัผวิดิน ซึง่ตาเหล่าน้ีจะให้ใบท่ีเจริญเป็นใบกว้างในช่วงหลงัของการเจรญิเติบโต ในระยะน้ีส่วนทีอ่ยู่เหนือ 

ผิวดินจะเจริญเติบโตขึ้นจนกระท่ังเป็นหน่อ จนกระท่ังมีขนาดสูงประมาณ 60–120 เซนติเมตร หน่อกล้วย 

จะเริ่มคลี่ใบออกมา หลังจากน้ันใบเหล่าน้ีเจริญและมีใบขนาดใหญ่แตกเป็นใบจริงได้ประมาณ 4–6 ใบ และ 

ที่โคนของหน่อบวมเต่ง มักเป็นระยะที่สามารถแยกหน่อกล้วยออกจากต้นแม่เพื่อน�าไปปลูกได้

ใบ เป็นใบเด่ียวมลีกัษณะเป็นแผ่นยาว เกดิจาก 

ใจกลางของล�าต้น และก้านใบช่วงท่ีเกดิจากล�าต้นใหม่  
จะมีขนาดใหญ่และแทงขึ้นเหนือดิน ในระยะแรก 

ของการโผล่พ้นเหนือดิน ใบจะม้วนและค่อยๆ คลีใ่บ 

ในระยะเวลาประมาณ 10 วัน มีการพัฒนาเพ่ือ 

ห่อหุ้มใบท่ีเกดิใหม่ ท�าให้ก้านใบอดักนัแน่น ซึง่ก้านใบ 

ส่วนดังกล่าวเรียกว่า กาบใบ ใบเกดิใหม่เกดิจากเหง้า  

เจริญขึ้นมาสู่ด้านบนโดยแผ่ใบม้วนแน่น ใบเกิดใหม่ 
แผ่ขยายใบขนาดใหญ่รูปขอบขนาน กว้าง 60– 

110 เซนติเมตร ยาว 140–400 เซนติ เมตร  
มีแกนกลางใบขนาดใหญ่ เส้นใบขนานกัน การอัด 

กันแน่นน้ีท�าให้เกิดลักษณะคล้ายล�าต้น เรียกว่า  
ล�าต้นเทียม ใบของกล้วยซึ่งประกอบด้วยก้านใบและ
แผ่นใบ ก้านใบจะมีลักษณะโค้งเข้าแกนกลาง จะโค้ง 
มากหรอืน้อยแล้วแต่ชนิดหรอืพันธ์ุของกล้วย แผ่นใบ 

มีลักษณะรูปแถบ เส้นกลางใบเป็นร่อง มีเส้นใบ 

ขนานกันและต้ังฉากกับแกนกลาง เส้นใบมีจ�านวน
มาก ด้านบนของแผ่นใบเป็นมัน ผิวใบด้านล่างมีไข  
ใบต่อต้นประมาณ 36 ใบ ใบกล้วยทีเ่จรญิในระยะแรก
มักมีขนาดเล็กและขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเจริญเต็มที่ และ 

มีใบธงก่อนท่ีจะเกิดช่อดอก ในระยะออกดอกและ 

ติดผลใบมักมีขนาดเล็กลง 
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อกกล้วย เป็นช่อแบบช่อเชิงลด ในแต่ละต้น 

มีช่อดอกเพียง 1 ช่อ เจริญมาจากส่วนเหง้าใต้ดิน
ส่วนก้านช่อมีการเจริญเติมโตมีความยาวเพ่ิมขึ้น
ผ่านส่วนกลางของล�าต้น และโค้งงอลงเมื่อโผล่พ้น 

ปลายยอด มีการเรียงตัวเป็นกลุ่ม ดอกรูปกรวย  
เรียงตัวแน่นแต่ละกลุ่มแยกอยู่ในกาบปลีขนาดใหญ่ 
รูปไข่ ปลายแหลม สีม่วงแดง ประกอบด้วยดอก 

เรียงตัวเป็น 2 แถว กาบปลีโค้งงอพร้อมกับการ
พัฒนาของดอกและหลุดร่วงเมื่อผลเริ่มพัฒนาดอก
เพศเมียมีการพัฒนาในส่วนโคนช่อไปยังปลายช่อ 

 ช่อดอกย่อย

เกสรเพศเมีย

เกสรเพศผู้

อกเพศผู้ อยู่บริเวณส่วนปลายของช่อดอก 
บางคร้ังมีดอกท่ีเรียกว่า neuter เกิดขึ้นในแต่ละข้อ 

ในช่อดอก โดยปกติมีดอก 12–20 ดอก และมีดอก 

เพศเมยีในส่วนของช่อดอก 5–15 ข้อ ดอกแต่ละกลุม่
ประกอบด้วยดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ใบประดับ 

จะหลุดร่วงไปเหลือไว้แค่ร่องรอย ดอกของกล้วย
ประกอบด้วยดอก 3 ประเภทเรียงกนัอยู่ตามความยาว 
บริเวณด้านบนของช่อดอก ส่วนท่ีอยู่ติดกับต้นเป็น 

ดอกเพศเมยี ส่วนตอนกลางบางครัง้เป็นดอกกระเทย 
และปลายของช่อดอกเป็นดอกเพศผู้ การเจริญของ 
ช่อดอกทยอยจากดอกเพศเมียเรื่อยลงมาสู่ปลายช่อ

อกเพศเมีย มรีงัไข่อยู่ใต้วงกลบี เกสรเพศเมยี 

ม ี3 ช่องติดกนั แต่ละส่วนมลีกัษณะคล้ายรปูสามเหลีย่ม  
ส่วนปลายมีกลีบดอกสั้นๆ 5 อันเช่ือมกัน และ  
1 อันแยกกัน รวมตัวกันเป็นท่อล้อมรอบก้านเกสร 
เพศเมียและเกสรเพศผู ้ที่ เป ็นหมัน ยอดเกสร 
เพศเมียมี 3 พู เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 5 อัน เกสร  
มกัไม่มลีะอองเรณ ู เกสรเพศเมยีเป็นหมนัมขีนาดเลก็ 

ประกอบด้วย ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านเกสร
เพศผู้ 5 อัน และก้านเกสรเพศผู้ที่ลดรูปแล้ว 1 อัน  
มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นหลอดเรียกว่า 
กลีบรวม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กลีบรวม 
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ขนาดใหญ่ 1 อนั กลบีรวมขนาดเลก็ 1 อนั ปลายกลบี 

หยักแหลม มีสีเหลือง กลีบรวมขนาดใหญ่ มีสีขาว
หรือสีชมพู กลีบรวมขนาดเล็ก ลักษณะบางใส ไม่มีสี  
จนถึงสีม่วงอ่อนแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ ปลายกลีบ
เป็นหยักซี่ฟัน บางพันธุ์เป็นรอยหยักและย่น ช่อดอก
เจริญเป็นผล จะปรากฎผลที่โคนของช่อดอก ช่อดอก 

เมือ่เจริญเป็นช่อผลเรียกว่า เครือ ดอกท่ีเจรญิเป็นผล 

เรียกว่า หวี ส่วนท่ีอยู่ทางด้านปลายเครือหรือช่อผล

เป็นช่อดอกเพศผู้เรียกว่า ปลี ดอกเพศเมียมีรังไข ่

อยู่ใต้วงกลีบมีเกสรเพศเมีย 3 อันติดกัน แต่ละส่วน 

มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนปลายมีกลีบดอก 

สัน้ 5 กลบีเช่ือมกนั และ 1 อนัแยกกนั รวมตัวกนัเป็น 

ท่อล้อมรอบก้านเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู ้ ท่ี 

เป ็นหมันยอดเกสรเพศเมียมี 3 พู เกสรเพศผู ้ที ่
เป็นหมนั 5 เกสร มกัจะไม่มลีะอองเรณ ูเกสรเพศเมยี 

เป็นหมันมีขนาดเล็ก

 ผล เป็นผลแบบผลกล้วย กล้วยส่วนใหญ่ไม่มีเมล็ด เน่ืองจากผลกล้วยสามารถ 

เกิดการพัฒนาจากรังไข่ โดยท่ีเซลล์ของผนังรังไข่จะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเน้ือผล ซึ่ง 
ไม่มีการผสมพันธุ์ ดอกก็สามารถเจริญเป็นผลได้ ผลของกล้วยมีหลายขนาดต้ังแต่เล็ก  
จนถงึผลขนาดใหญ่ รปูร่างของผลกล้วยกม็คีวามแตกต่างกนั บางชนิดโค้งงอ บางชนิดตรง  

นอกจากน้ีปลายผลบางชนิดมน บางชนิดมจีกุ การเปลีย่นแปลงของสแีละลกัษณะ
เน้ือในผลขณะท่ีผลกล้วยดิบจะมีเปลือกเป็นสีเขียวและลักษณะเน้ือแข็ง 
สีขาว เมื่อผลเริ่มสุกจะมีเปลือกสีเขียวอ่อนและลักษณะเน้ือเริ่มอ่อนตัว 

มีสีขาวซีด เน้ือจะเร่ิมนุ่มมาจากข้างในจากแกนกลางผล และผลสุก 

จากส่วนปลายผลไปหาส่วนโคน สขีองเปลอืกผลจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง
แกมเขียว จนกระท่ังเน้ือผลนุ่มท้ังผล หลังจากน้ันสีเปลือกจึงค่อย 

เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ยกเว้นส่วนปลายและก้านผลยังคงเป็นสีเขียว

เมล  กล้วยในสกุล Musa และ Ensete เมล็ดของกล้วยมีเปลือกเมล็ดแข็ง 
เน่ืองจากมสีารคิวติน (cutin) ส่วนทีติ่ดอยู่กบัเน้ือผลเรยีกว่าไมโครโพลาร์ (microp lar 

plug) ส่วนด้านตรงข้ามเรียกว่า เรฟี (raphe) เมล็ดของกล้วยในสกุล Musa มักมี 
เปลือกเมล็ดขรุขระ 

ี่อยู่ทางด้านปลายเครือหรือช่อผล

ผล เป็น
เกิดการพัฒนาจากรังไข่

ไม่มีการผสมพันธุ์
จนถงึผลขนาดใหญ่

นอกจากนีป้ลายผลบางชนดิมน
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นิเวศวิทยา พบในเขตร้อนช้ืนของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก 

การกระจายพนธ์ บรเิวณเขตพรรณพฤกษชาติ
อินโดมาลายา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพันธุกรรมพืช 

สกุลกล้วย โดยเฉพาะในบริเวณตอนล่างของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดิมกล้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า 
เป็นกล้วยป่าที่มีผลเล็ก มีเมล็ดมาก มีการขยายพันธุ์
ตามธรรมชาติโดยสัตว์ป่า ที่ช่วยแพร่กระจายพันธุ์ไป
ได้ไกล ต่อมามีการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติเป็นกล้วย
พันธุ์ปลูกหรือพันธุ์ลูกผสมท่ีมีผลขนาดใหญ่ ไม่มี
เมล็ด ท่ีมีลักษณะพันธุ์ท่ีดี ท�าให้มนุษย์น�าพันธุ์ไป 

ในการอพยพย้ายถิ่นสู่ดินแดนและหมู่เกาะต่างๆ ที ่
เช่ือมต่อกนัในทะเลจนีใต้ มหาสมทุรอนิเดียและแปซฟิิก

 

กล้วยป่า

อัลฟองส์ เดอ กองโดลล์ (Alphonse de  
Candolle) นักพฤกษศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด ์

บันทึกหลักฐานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2426 ว่าพบพืชสกุล 

กล้วยบรเิวณคาบสมทุรมาเลย์ และบนเกาะอบิู ( ulau  
bin) ทางตอนใต้สดุของประเทศสยาม ซึง่ปัจจบุนัคือ 

เกาะอูบิน ( ulau bin) ทางใต้ของประเทศสิงคโปร์  
ปี พ.ศ. 2426 วิลเลียม ไรน์ ( i l l iam hind)  
นักพฤกษศาสตร์ ชาวสก็อตแลนด์ รายงานว่ากล้วย 

จากเขตร้อนท่ีมีการน�ามาปลูกไว ้ในโรงเพาะช�า 
ของอังกฤษ ปี พ.ศ. 2532 ผู ้แต่งหนังสือเกี่ยวกับ 

ประวัติศาสตร์อาหารชาวฝรั่งเศส แมกเกอลอน  
ทอเซนต์ซามัท (Maguelonne oussaint–Samat) 
ระบุว่าต้นก�าเนิดกล้วยมาจากเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 
จากหลักฐานทางโบราณคดีของซากเกสร เมล็ด และ
เนื้อเยื่อกล้วยที่กลายเป็นหินในสมัยโบราณมีอายุราว  
6,440–6,950 ปี ในประเทศปาปัวนิวกินีบริเวณ 

คุกสวอมพ์ ( u  s amp) พบข้อมูลสนับสนุนว่า 
มนุษย์มีการปลูกกล้วยเพ่ือบริโภคในแถบประเทศ
ปาปัวนิวกินีมาก่อน

นอกจากหลักฐานเก่าแก่ที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
ปัจจุบันได้มีการศึกษาด้านชีวโมเลกุลเพ่ือค้นหา
วิวัฒนาการชาติพันธุ์ของกล้วยพันธุ ์ต่างๆ พบว่า
ถิ่นฐานด้ังเดิมของกล้วยในบริเวณคาบสมุทรมาเลย์ 
เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอร์เนียว ฟิลิปปินส ์ 
และปาปัวนิวกนีิ มาจากกล้วยป่า (Musa acuminata  

Colla) และชนิดใกล้เคียง ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม 

ถิ่นก�าเนิด ดังนี้
 1) ชนิดท่ีมีถิ่นก�าเนิดท่ีปาปัวนิวกินี พบ

กล้วยป่า Musa banksii . Muell.
 2) ชนิดที่มีถิ่นก�าเนิดที่คาบสมุทรมาเลย์ 

พบกล้วยป่า M. acuminata subsp. malaccensis  

( idl.) . . Simmonds
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 3) ชนิดที่มีถิ่นก�าเนิดท่ีเกาะชวา และ
บอร์เนียว พบกล้วยป่า M. acuminata subsp.  
microcarpa (Becc.) . . Simmonds และ  
M. acuminata var. zebrina ( an outte e  
lanch.) asution

 4) ชนดิทีม่ถีิน่ก�าเนิดท่ีไทยและเมยีนมาร์ 
รวมถึงตอนเหนือของอินเดียและจีนตอนใต้ พบ 

กล้วยป่า M. acuminata subsp. burmanica . .
Simmonds

จากผลการความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ชาติพันธ์ุ พบว่ากล้วยมถีิน่ก�าเนิดด้ังเดิมในคาบสมทุร 
มาเลย์แล้วกระจายพันธุไ์ปสูป่ระเทศบรเิวณภาคพ้ืนและ 
หมูเ่กาะแปซฟิิก กล้วยกนิได้จ�านวนหลากหลายพันธ์ุ 

ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษที่เป็นกล้วยป่า Musa banksii  

. Muell. จากปาปัวนิวกินี กระจายพันธุ์ไปยังเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายพันธุ์ไปอินเดียและ 

แอฟริกาตะวันตก อีกท้ังกระจายพันธุ ์ในทางทิศ
ตะวันออกของปาปัวนิวกินี ไปยังหมู่เกาะต่างๆ ใน 

แปซิฟิกตามทิศทางตามการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย ์

เมื่อหลายพันปี การเคลื่อนย้ายและเกิดพันธุ์ใหม ่
เช่น กล้วยทิพรสของไทยเป็นกล้วยท่ีมีถิ่นก�าเนิดใน
ประเทศไทยโดยแท้ เพราะเป็นท่ีประจักษ์ว่าไม่พบ
กล้วยทิพรสในแหล่งก�าเนิดอื่น

ความเป็นมาของกล้วยไทยมีการกระจายพันธุ ์

โดยการแพร่ขยายน้ันๆ แลกเปลีย่นกนัไปมาในภมูภิาค 

เอเชียแปซิฟิกมายาวนาน ท้ังมีการขยายออกสู ่
ประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเหตุเพราะมกีารติดต่อสมัพันธ์
กนัอยู่เสมอ ประกอบกบักล้วยพันธุป์ลกูของไทยหลาย
พันธุ์มีรสชาติดี ทนทานต่อโรค จึงได้รับการยอมรับ
ในแหล่งอื่น เช่น ประเทศอินโดนีเซียมีกล้วยบางพันธุ ์
ท่ีระบุว่าเป็นกล้วยไทย เช่น ปิซงัสยาม มาเลเซยีเรยีกว่า 
ปิซังเคลัทสยาม กล้วยทิพรสเรียกว่าปิซังอาบูสยาม  
กล้วยหอมทองเรียกว่าปิซงัไทย กล้วยหอมค่อมเรยีกว่า 

  กล้วยเทพรส

ปิซังหอมค่อม เวียดนามเรียกกล้วยหอมทองว่า 
จอยเซียม หมายถึงกล้วยสยาม ฟิลิปปินส์เรียกกล้วย 

เทพรสชนิดมปีลทัีบศพัท์ว่าทิพรส ( iparot) เขมรน้ัน
เรยีกกล้วยน�า้ว้าว่าเจกน�า้ว้า และเรยีกกล้วยหักมกุว่า 
เจกสนับมุข ในท�านองกลับกันกล้วยจากประเทศ
เพ่ือนบ้านบางส่วนก็มีการน�าเข้ามาปลูกในเมืองไทย  
เช่น กล้วยลงักา กล้วยไข่มาเลเซยี การขยายพันธ์ุของ
กล้วยและการแลกเปลีย่นระหว่างกนัในดินแดนแถบน้ี
ตลอดจนความหลากหลายและซับซ้อนของสายพันธุ์ 
กล้วยท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในประเทศไทย  
น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ากล้วยเป็นพืชท้องถิ่นของ
ดินแดนประเทศไทยมาแต่ดึกด�าบรรพ์ และจาก
ววิฒันาการสายพันธุก์ล้วยท่ีมต่ีอเน่ืองจงึมกีล้วยพันธ์ุ
แปลกใหม่ลักษณะดีเด่นเกิดขึ้นมา
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การจาแนกกลุ พัน ุ์กล้วยกิน ้
กล้วยกนิได้ท้ังหมดจ�าแนกอยู่ในหมู ่Eumusa เกดิจากกล้วยป่า 2 ชนิด คอื กล้วยป่า (Musa acuminata  

Colla) และกล้วยตานี (M. balbisiana Colla) ซึ่งกล้วยทั้งสองชนิดน้ีมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
เน่ืองจากว่าทุกพันธุน้ั์นเป็นต้นท่ีเกดิจากการผสมระหว่างกล้วยป่า กบักล้วยตานี ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของกล้วยท่ีปลูกอยู่ท่ัวไปมีต้นก�าเนิดจากกล้วยป่า เป็นกลุ่มจีโนม A และกล้วยตานีเป็นกลุ่มจีโนม B  
กล้วยสองกลุ่มน้ีมีบทบาทต่อการกระจายพันธุ์ และการพัฒนาพันธุ์ท่ีเกิดประโยชน์ในการวิวัฒนาการพันธุ ์

จนเกิดพันธุ์กล้วยมากมาย

กล้วยป่าอบิสซิเนีย กล้วยตานี (Musa balbisiana Colla)

การจ�าแนกกล้วยกินได้โดยใช้ลักษณะทางพันธุกรรมตามแนวทางของ Simmonds และ Shepherd  
ซึง่การจ�าแนกกลุม่พันธ์ุตามพันธุกรรมโดยใช้จโีนมหรอืสารพันธุกรรมหรอืกรดนิวกรดนิวคลอีกิท้ังหมดในเซลล์ 

สิง่มชีีวติ โดยกล้วยทีม่กี�าเนิดจากกล้วยป่ามจีโีนมเป็น AA และกล้วยทีม่กี�าเนิดจากกล้วยตานีมจีโีนมเป็น BB  
ส่วนกล้วยท่ีเกิดจากลูกผสมของกล้วยท้ังสองชนิดจะมีจีโนมแตกต่างกันไป โดยสามารถจ�าแนกกลุ่มพันธุ ์ 
โดยใช้การระบุพันธุ์ด้วยเป็นคะแนนส�าหรับบ่งชี้ความสัมพันธ์ของกล้วยป่าที่เป็นบรรพบุรุษทั้ง 2 ชนิด โดยใช้
ลกัษณะภายนอก 15 ลกัษณะ คือ สขีองกาบใบ ร่องของกาบใบ ก้านช่อดอก ก้านดอก ออวลุ ไหล่ของกาบปล ี 
การม้วนของกาบปลี รูปร่างของกาบปลี ปลายของกาบปลี การซีดของกาบปลี รอยแผลของกาบปล ี 
กลีบรวมเดี่ยว สีของดอกเพศผู้ สีของยอดเกสรเพศเมีย สีของกาบปลี ดังนั้น จึงก�าหนดเกณฑ์ของกลุ่มจีโนม 

กล้วยได้ดังนี้
 – กล้วยที่มีลักษณะคล้าย M. acuminata เป็นพันธุกรรมที่มาจากกล้วยป่า มี 1 คะแนน ให้ม ี

  จีโนมในกลุ่ม A
 – กล้วยที่มีลักษณะคล้าย M. balbisiana เป็นพันธุกรรมที่มาจากกล้วยตานี มี 5 คะแนน ให้มี 

  จีโนมในกลุ่ม B
 – ในกรณีที่มีลักษณะของกล้วยเป็นพันธุกรรมที่มาจากระหว่าง 2 ชนิด มีคะแนน 2, 3 หรือ 4  

  ขึ้นอยู่กับจีโนมของกล้วยทั้งสองชนิด ดังนี้
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  v 15–23 คะแนน จัดอยู่ในกลุ ่มจีโนม AA, AAA เป็นพันธุกรรมท่ีมีลักษณะของ  
   M. acuminata เท่ากับ100

  v 26–46 คะแนน จดัอยูในกลุม่จโีนม AAB เป็นพันธกุรรมท่ีมลีกัษณะของ M. acuminata  

   เท่ากับ 66 
  v ประมาณ 49 คะแนน จัดอยู่ในกลุ ่มจีโนม AB เป็นพันธุกรรมท่ีมีลักษณะของ  

   M. acuminata เท่ากับ50
  v 59–63 คะแนน จดัอยู่ในกลุม่จโีนม ABB เป็นพันธกุรรมท่ีมลีกัษณะของ M. acuminata  

   เท่ากับ 33
  v ประมาณ 67 คะแนน จัดอยู่ในกลุ ่มจีโนม ABBB เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ  

   M. acuminata เท่ากับ 25
  v 70–75 คะแนน จัดอยู่ในกลุ ่มจีโนม BB, BBB เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ  

   M. balbisiana เท่ากับ100 

กล้วยกินได้พันธุ์ต่างๆ มีการพัฒนาพันธุ์มาจากกล้วยป่า มีสัญลักษณ์จีโนมคือ A และกล้วยตานี  
มีสัญลักษณ์จีโนม B ซึ่งกล้วยท้ังสองชนิด มีความแตกต่างกัน กลุ่มกล้วยป่า ขนาดล�าต้นเล็กมีปนสีด�า  
ใบสีเขียวอ่อนกว่ากลุ่มกล้วยตานี ใบมีจุดประ ร่องก้านใบเปิด บริเวณโคนก้านใบเปิดกว้าง ปลีมีสีม่วงแดง
แกมชมพู รูปร่างเรียวแหลม กาบปลีม้วนขึ้น ส่วนกล้วยตานี ล�าต้นแข็งแรงสูง ใบสีเขียวเข้ม ร่องก้านใบปิด  
ปลสีม่ีวงเข้ม มนีวลสขีาวปกคลมุ รูปไข่ กาบปลไีม่ม้วนขึน้  
กล้วยท่ีมีจีโนม A เช่น กล้วยหอม เมื่อสุกสามารถ
แบ่งเน้ือผลเป็นสามส่วนได้ง่าย ส่วนกล้วยท่ีมีจีโนม B  
ปนอยู่ เน้ือมกัแน่น เหนียว ไม่สามารถแบ่งให้เป็นส่วนได้  
เน่ืองจากเน้ือผลติดแน่นเป็นเน้ือเดียวกัน กล้วยกินได้ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกผสม กล้วยปลูกหรือกล้วยบ้าน 

ท่ีไม่มีเมล็ด เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่าชนิด A  
ด้วยกนั เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยเลบ็มอืนาง เป็นต้น 
จะมีลักษณะของกล้วยจีโนม A ชัดเจน หรือหากมีการ 
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกล้วยป่าจีโนม A กับกล้วยตานี 

จีโนม B จะได้ลูกผสมเป็น AB ซึ่งหากลูกผสมมีการ 
กลายพันธุ์ด้วยการเพ่ิมชุดของโครโมโซมจะได้จีโนม 

ของกล้วยกลุ่มโครโมโซม 3 ชุด เช่น กล้วยเปร้ียว AAB  
กล้วยน�้าว้า ABB กล้วยพม่าแหกคุก ABB หรือกลุ่ม 

โครโมโซม 4 ชุด เช่น กล้วยเทพรส ABBB กล้วยเงิน  
AABB เป็นต้น การจ�าแนกกลุ ่มพันธุ์กล้วยกินได้จึง 
จ�าแนกตามจีโนมเป็นกลุ่มหลักได้ 8 กลุ่ม ดังนี้

กล้วยพม่าแหกคุก
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 1. กล่ม  เป็นกล้วยท่ีมีก�าเนิดมาจากกล้วยป่าซึ่งอาจเกิดจากการผสมภายในชนิดย่อยหรือ 

ระหว่างชนิดย่อย หรืออาจเกดิจากการกลายพันธ์ุ พบในประเทศอนิโดนีเซยี ปาปัวนิวกนีิ มาเลเซยี เมยีนมาร์  
และไทย ประมาณ 20 พันธ์ุ กล้วยกลุม่น้ีเป็นกล้วยส่วนใหญ่ทีพ่บในประเทศไทย เป็นกล้วยกนิได้รบัประทาน 

ผลสด รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ผลมีขนาดเล็กเปลือกผลสีเหลืองทอง เน้ือแน่น สีส้มอ่อน มี 5–9 หวี  
ในแต่ละเครือ ผลไม่มีเมล็ด เช่น กล้วยไข่ กล้วยไข่จีน กล้วยไข่ทองร่วง กล้วยทองกาบด�า กล้วยน�้านม  
กล้วยไล กล้วยเลบ็มอืนาง กล้วยสา กล้วยหอม กล้วยหอมจนัทร์ กล้วยหอมจ�าปา นอกจากน้ีในระดับนานาชาติ 

มีการจ�าแนกตามรสชาติเรียกกล้วยกลุ่มพันธุ์นี้ว่า กลุ่มกล้วยหวาน (Sucrier)

กล้วยครั่งกล้วยหอมทองกล้วยหอมค่อม

กล้วยไข่ทองร่วงกล้วยหอมจันทร์กล้วยเล็บมือนาง

 2. กล่ม  เป็นกล้วยท่ีมีก�าเนิดคล้ายกับกลุ่ม AA แต่ได้มีการเพ่ิมจ�านวนโครโมโซมขึ้นเป็น
สามเท่า พบในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี มาเลเซีย เมียนมาร์ และไทย เนื่องจากมีจ�านวน 

โครโมโซม 2n  33 ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่ม AA และไม่มีเมล็ด รูปร่างผลเรียวยาว มีเนื้อนุ่ม รสหวาน  
กลิ่นหอม รับประทานสด เปลือกผลหนา สีเขียวอ่อนจนถึงสีเหลืองแกมเขียว เน้ือสีขาวครีมหรือสีครีม  
เนื้อแน่นปานกลาง มีกลิ่นหอมเล็กน้อยหรือมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน เครือมี 8–20 หวี เช่น กล้วยหอมทอง  
กล้วยหอมเขียว กล้วยหอมดอกไม้ กล้วยนาก กล้วยครั่ง กล้วยกุ้งเขียว กล้วยหอมแม้ว กล้วยไข่พระตะบอง  
กล้วยหอมคลองจัง นอกจากน้ีในระดับนานาชาติมีการจ�าแนกกลุ่มพันธุ์ตามประเภทของผู้ที่น�าพันธุ์ไปปลูก 

เป็นพืชเศรษฐกิจและสีผล เป็น 4 กลุ่ม คือ 
  2.1 กลุ่มกล้วยคาเวนดิชค่อม (D ar  Ca endish) เช่น กล้วยหอมเขียวค่อม กล้วยหอมค่อม
  2.2 กลุ่มกล้วยคาเวนดิชยักษ์ ( iant C endish) เช่น กล้วยหอมคลองจัง
  2.3 กลุ่มกล้วยโกสล์ มิเชล ( ros Michel) เช่น กล้วยหอมทอง
  2.4 กลุ่มกล้วยแดง ( ed/ reen ed) เช่น กล้วยกุ้งเขียว กล้วยนาก กล้วยครั่ง
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 . กล่ม  เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี โดยมีเช้ือของกล้วยป่า 2 ใน 3  
และมีเช้ือของกล้วยตานี 1 ใน 3 พบในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย พันธุ์ส่วนใหญ่มีแป้งเป็น 

องค์ประกอบจึง เหมาะส�าหรับท�าให้สุกก่อนรับประทาน บางชนิดหรือบางพันธุ์รับประทานสดได้  เปลือกผล 

สีเหลือง เน้ือผลสีส้ม แกม ครีมอ่อน เน้ือแน่นละเอียด เหนียว แต่ละเครือมี 2 หวี มีรส เช่น กล้วยน�้า  
กล้วยน�้าฝาด กล้วยนมสวรรค์ กล้วยน้ิวมือนาง กล้วยไข่โบราณ กล้วยทองเดช กล้วยศรีนวล กล้วยขม  
กล้วยนมสาว กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง กล้วยน้ิวจระเข้ กล้วยหิน กล้วยพม่าแหกคุก นอกจากน้ีในระดับ 

นานาชาติมกีารจ�าแนกกลุม่พันธุก์ลุม่น้ีตามช่ือเมอืงในประเทศอนิเดีย เรยีกว่า กลุม่กล้วยเปร้ียว (M sore) เช่น  
กล้วยน�้า กล้วยกระบุง และ กลุ่มเพลนเทน ( lantain) เช่น กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง กล้วยนิ้วจระเข้

 4. กล่ม  เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีเช่นกัน แต่มีลักษณะพันธุกรรม 

ของกล้วยป่าอยู่น้อยกว่ากล้วยตานี ซึ่งมีลักษณะของกล้วยป่า 1 ใน 3 และลักษณะของกล้วยตานี 2 ใน 3  
พบในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และไทย เปลือกผลหนาสีเหลือง หรือเมื่อสุกสีน�้าตาล  
เน้ือสีส้มแกมสีครีมหนาปานกลาง สีขาวหรือสีครีม เน้ือแน่น เหนียว รับประทานสดหรือท�าให้สุก เครือมี  
8–10 หวี เน้ือของกล้วยในกลุ่มพันธุ์น้ีจะมีแป้งมาก โดยเฉพาะในระยะผลดิบ ผลท่ีสุกแล้วในบางชนิด 

สามารถรับประทานสดได้ บางชนิดอาจมีรสฝาด จึงนิยมน�ามาท�าให้สุกด้วยความร้อนก่อนบริโภค เช่น  
กล้วยหักมุก กล้วยหักมุกนวล กล้วยเปลือกหนา กล้วยส้ม กล้วยนางพญา กล้วยนมหมี กล้วยน�้าว้า  
กล้วยตีบ นอกจากน้ีในระดับนานาชาติมีการจ�าแนกกลุ่มพันธุ์กลุ่มน้ีตามภาษาถิ่นมาเลเซีย เรียกกลุ่มกล้วย 

บลักโก (Bluggoe) เช่น กล้วยหักมุก กล้วยหักมุกนวล กลุ่มกล้วยอวัค (A a ) เช่น กล้วยน�้าว้าพันธุ์ต่างๆ  
และกลุ่มกล้วยทิพรส ( hip harot) เช่น กล้วยเทพรส หรือ กล้วยทิพรส

กล้วยขมกล้วยนมสวรรค์ กล้วยนิ้วจระเข้

กล้วยหักมุกนวล กล้วยน�้าว้าด�ากล้วยหักมุกเขียว
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 6. กล ่ม  เป ็นกล้วยท่ีมีก�าเนิด 

มาจากกล้วยตานี กล้วยกลุ่มน้ีอาจเกิดจากการผสม
ระหว่างชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน และอาจ
เกิดจากการกลายพันธุ์ พบในประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์ และไทย ผลมขีนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ 
ป้อมสั้น เป็นเหลี่ยม เปลือกหนา สีเหลือง เน้ือผล 

สีขาวครีม เน้ือละเอียด แน่นและนุ่ม มีแกนกลาง 
ของผล มีรสหวาน แต ่ละเครือมี 10–16 หวี  
กล้วยกลุ่มพันธุ์น้ีมีปริมาณแป้งมากในระยะผลดิบ 
จึงมีรสชาติฝาด และเมื่อผลสุกไม่มีรสชาติหวาน 
เหมาะส�าหรับน�ามาต้มหรือย่าง นอกจากน้ีสามารถ 

น�าผลอ่อนมาปรุงอาหารใส่แกงเผด็ ท�าส้มต�า ไม่นิยม 

รับประทานผลแก่ เน่ืองจากมีเมล็ดจ�านวนมาก 
นอกจากน้ีสามารถรับประทานปลีและหยวกได้ เช่น 
กล้วยหิน นอกจากน้ีในระดับนานาชาติมีการจ�าแนก 

กลุ่มพันธุ์กลุ ่มน้ีตามภาษาถิ่นฟิลิปปินส์ เรียกว่า  
กลุ่มกล้วยชาบา (Saba) เช่น กล้วยหิน และกลุ่ม 

กล้วยเล็บช้างกุด (Lep Chang ut)
 กล้วยหิน

 5. กล่ม  เป็นกลุ่มพันธุ์กล้วยท่ีกลายพันธุ์มาจากกล้วยตานีป่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกล้วยตาน ี

จากภาคเหนือและภาคใต้ท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับกลุ่มกล้วยตานีป่าจากจังหวัดน่าน และ 

กลุ่มกล้วยตานีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมกล้วยตานีป่าจากประเทศแถบแปซิฟิก  
เช่น กล้วยตานีขาว กล้วยตานีด�า กล้วยตานีกิ่งจันทน์ กล้วยตานีหม้อ กล้วยตานีหอมทอง

กล้วยตานีหอมทองกล้วยตานีกิ่งจันทน์ กล้วยตานีหม้อ 
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 . กล่ม  กล้วยกลุ่มน้ีเกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี โดยมีลักษณะ 

ทางพันธุกรรมของกล้วยป่าอยู่คร่ึงหน่ึง และกล้วยตานีอีกครึ่งหน่ึง เป็นกล้วยท่ีมีจ�านวนโครโมโซมเป็น 

เททราพลอยด์ ผลมีขนาดใหญ่ กล้วยในกลุ่มพันธุ์น้ีมีชนิดเดียวในประเทศไทย คือ กล้วยเงิน ผลมีรูปร่าง
คล้ายกล้วยไข่ ผลสุกมีผิวสีเหลืองสด เนื้อในผลสีส้ม นอกจากนี้ ยังมีกล้วยหก 

หรือกล้วยอ่างขาง ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่าง Musa acuminata และ 
M. itinerans Cheesman ส�าหรับกล้วยป่าท่ีเป็นกล้วยประดับใน 

กลุ่มพันธุ์นี้คือ เช่น กล้วยบัวสีส้ม และกล้วยบัวสีชมพู

 . กล่ม   เป็นกล้วยที่เกิดจากการ
ผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี เป็นกล้วยที่มี
จ�านวนโครโมโซมเป็นเททราพลอยด์ ผลมีขนาดใหญ่  
กล้วยในกลุ่มน้ีมี 1 พันธุ์ คือ กล้วยเทพรส กล้วย
ชนิดน้ีจะมีลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยป่า  
1 ใน 4 และ ลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยตานี  
3 ใน 4 จึ งมีแป ้ งมาก ผลสุก มี รสชาติหวาน 
การปรากฎปล ีบางครัง้ไม่ม ีในกรณไีม่พบดอกเพศผู ้ 
จะไม่เห็นปลี และมีผลขนาดใหญ่ ในกรณีพบดอก 

เพศผู ้ผลจะมขีนาดเลก็กว่า มหีลายหวแีละหลายผล  
การมีปลีและไม ่มีปลี น้ี เกิดจากการกลายพันธุ ์
แบบกลับไปกลับมาได้ ซึ่งในกอเดียวกันอาจมีทั้ง 
กล้วยเทพรสมปีล ีและไม่มปีล ีหรอืบางครัง้ม ี2–3 ปลี  
ในสมยัโบราณเรยีกกล้วยเทพรสทีม่ปีลว่ีา กล้วยทิพรส  
กล้วยเทพรสท่ีสกุงอมมรีสชาติหวาน แต่หากน�าไปต้ม 

จะมีรสชาติฝาด ปัจจุบันมีข้อมูลทางชีวโมเลกุลว่า 
กล้วยเทพรส อยู่ในกลุ่มจีโนม BBB

กล้วยบัวสีชมพู
 กล้วยบัวสีส้ม 

 กล้วยเทพรส

หรือกล้วยอ่างขาง
M. itineransM. itinerans
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º··Õè 4 ข้อมลลักษ ะประ าพันธุ์กล้วย

การบันทึกลกัษณะประจ�าพันธุข์องกล้วยของศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัย ในระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2547–2550 ใช้แนวทางการจ�าแนกของ Simmonds และ Shepherds (1955)  
ซึ่งมีการจ�าแนกชนิดหรือพันธุ์ของกล้วยตามลักษณะพันธุกรรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์  
โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีส�าคัญ 15 ลักษณะเพ่ือบ่งช้ีความสัมพันธ์ของกล้วย 
พันธุ์ต่างๆ 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2550–2553 ได้ใช้แบบบันทึกลักษณะประจ�ากล้วยของ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช จ�านวน 77 ลักษณะ ซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากหลักเกณฑ์ 
การตรวจลักษณะประจ�าพันธุ์กล้วยของ  est uidelines ( he nternational  

nion or the rotection o  e  arieties o  lants : ) และข้อมูลลักษณะ 
พันธุก์ล้วยของ  nternational lant enetic esources nstitute Descriptors 
or Banana (Musa spp.)

ลกั ะ ระจาพนั ุท่ี์ ช้ นการ รวจสอบ ุ ส บั ขิองพนั ุพ์ชื
การเลอืกลกัษณะเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการตรวจสอบ D S ประกอบด้วย ลกัษณะ

การแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธ์ุพืช ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด (Distinctness)  
ซึง่สามารถจะจ�าแนกได้จากพันธุพื์ชอืน่ๆ มคีวามสม�า่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด 
สามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่า 
ผลผลิตจะต้องมีความสม�่าเสมอและมีผลเหมือนกันในทุกวงจรของการเพาะปลูก หรือ 
เมือ่สิน้สดุแต่ละวงจรการเพาะปลกู โดยปกติลกัษณะเด่นหรือท่ีดีมคุีณค่าทางเศรษฐกจิ
จะไม่น�ามาพิจารณาในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากมีลักษณะที่อยู่ในหลักการหรือ
มาตรฐานที่ก�าหนดก็สามารถน�ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปโดยปกติ
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การจั กลุ พัน ุ์ท่ี ช้ นการ รวจสอบ
ก�าหนดวธิกีารจ�ากดัลกัษณะของพันธ์ุพืชท่ีจะท�าการตรวจสอบในคู่มอืการตรวจสอบเพ่ืออธิบายหรือจ�ากดั

ลกัษณะของพันธ์ุพืชน้ีจะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของลกัษณะและให้ยกตัวอย่างแต่ละลกัษณะพันธุ์
ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย

ชนิ ของลัก ะท่ีพัน ุ์พืชแส งออก
เน่ืองจากคุณสมบัติต่างๆ ลักษณะประจ�าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส�าคัญมากต่อการทดสอบ D S  

จึงได้จ�าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้
 – ลักษณะทางคุณภาพ ( ualit  Characteristics : L) เป็นลักษณะท่ีแสดงความแตกต่างกัน 

อย่างชัดเจน เช่น เพศ สามารถจ�าแนกได้ 4 ชนิด คือ (1) มเีพศเมยีแยกกนัเด่นชัด  (2) มเีพศผูแ้ยกกนัอย่างชัดเจน 
(3) มีเกสรเพศผู้เพียงเพศเดียว  (4) มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีจะจ�าแนก 
อย่างชัดเจนโดยตัวมนัเองอยู่แล้ว และในแต่ละคุณสมบัติจะต้องบอกถงึช่วงของลกัษณะได้และลกัษณะแต่ละชนิด 
จะต้องบอกคุณสมบัติได้ด้วย และสิง่ส�าคัญ คือ ลกัษณะเหล่าน้ีจะต้องไม่มอีทิธิพลของสิง่แวดล้อมมาเกีย่วข้อง

 – ลักษณะทางปริมาณ ( uantit  Characteristics : ) เป็นลักษณะที่แสดงครอบคลุมเป็นช่วง  
ซึ่งสามารถบันทึกได้ต้ังแต่ 1 มิติ บันทึกต่อเน่ือง หรือบันทึกไม่ต่อเน่ืองเป็นช่วงๆ การแสดงลักษณะของ 
แต่ละช่วงให้ใช้ตัวเลขเป็นตัวก�ากับ เช่น ความยาวของล�าต้นสามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก คือ สั้นมากใช้เลข 
1 ก�ากับข้างท้าย สั้นใช้เลข 3 ก�ากับข้างท้าย ปานกลางใช้เลข 5 ก�ากับ ยาวใช้เลข 7 ก�ากับ ยาวมากใช้เลข 
9 ก�ากับ การแบ่งช่วงเป็น 1, 3, 5, 7, 9 เป็นการก�าหนดที่ท�าให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวกที่สุด  
และคุณสมบัติของคุณภาพเหล่าน้ีมีผลต่อการประเมิน D S การท่ีก�าหนดเป็นเลขท้ังช่วงไว้เพ่ือให้เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานจริง อาจมีพันธุ์ใดพันธุ์หน่ึงไม่มีคุณสมบัติตกอยู่ในช่วงท่ีก�าหนดก็สามารถท่ีจะจัดให้ไปอยู่ในช่วง  
0, 2, 4, 6, 8 ซึ่งความแตกต่างตรงนี้เป็นช่วงที่ถือว่ามีน้อยทั้งสิ้น

 – ลกัษณะทางคุณภาพเทียม ( seudo– uantitati e Characteristics : ) ลกัษณะทางคุณภาพเทยีม 
เป็นลกัษณะทางคุณภาพท่ีมคีวามต่อเน่ืองเป็นบางส่วนแต่จะผนัแปรมากกว่า 1 มติิ เช่น รปูร่างของผล หรือใบ  
สามารถมีได้หลายลักษณะ คือ รูปไข่ (o ate) ก�าหนดเป็นเลข 1  รูปรี (elliptic) ก�าหนดเป็นหมายเลข 2  
รูปกลม (circular) ก�าหนดเป็นหมายเลข 3  รูปไข่กลับ (obo ate) ก�าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะ 
เหล่าน้ีไม่สามารถจะก�าหนดเป็นช่วงๆ ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดได้ คือ ไม่สามารถจ�าแนกอย่างเด็ดขาดได้  
ซึง่ลกัษณะทางคุณภาพกเ็ช่นเดียวกนั จงึเรยีกว่า ลกัษณะทางคุณภาพเทียม โดยลกัษณะแต่ละช่วงจะต้องนิยาม
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน ดังน้ัน ตัวเลขจึงใช้ 1–4 ต่อกันไป ถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีก 
ก็ให้ต่อไป เช่น 5, 6, 7 .... จนถึง 9

การพิจารณาจ�าแนกชนิด/พันธุ์ ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยารวมท้ังหมด 15 ลักษณะเป็นเกณฑ์ คือ  
สีของกาบใบ (pseudostem colour) ร่องของกาบใบ (petiolar canal) ก้านช่อดอก (peduncle)  
ก้านดอก (pedicel) ออวลุ (o ule) ไหล่ของกาบปล ี(bract shoulder) การม้วนของกาบปล ี(bract curling) 
รูปร่างของกาบปลี (bract shape) ปลายของกาบปลี (bract ape ) การซีดของกาบปลี (colour ading)  
รอยแผลของกาบปล ี (bract scar) กลบีรวมเด่ียว ( ree tepal o  male bud) สขีองดอกเพศผู ้ (male o er 
colour) สีของยอดเกสรเพศเมีย (stigma colour) และสีของกาบปลี (bract colour) 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดชนิดพืช 
ให้เป็นพันธุพื์ชใหม่ ท่ีได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 14  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
จ�านวน 75 ชนิด ซึ่งกล้วยเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมาย เน่ืองจากมีผู้ปลูกเป็น 
การค้าท้ังในประเทศและส่งเป็นสินค้าออกไปยัง
ต่างประเทศ นอกจากน้ีกล้วยยังมีความหลากหลาย
ของพันธุ์มากจนเป็นท่ีสนใจของนักปรับปรุงพันธุ ์
ในการหาพันธ์ุท่ีมศีกัยภาพเพ่ือน�ามาปรับปรงุพันธ์ุให้ได้ 
พันธุใ์หม่ การสร้างหลกัเกณฑ์การตรวจสอบลกัษณะ 
ประจ�าพันธุพื์ชกล้วย โดยจดัท�าข้อมลูบันทึกลกัษณะ 
พันธุ์พืช (passport data) มีท้ังหมด 109 ลักษณะ 
เพื่อน�ามาศึกษาการยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะประจ�าพันธุ ์พืชกล้วย (Musa spp.) ตาม 

มาตรฐานของ  มีการประชุมคณะท�างานจาก
นักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิด้านกล้วยจากหน่วยงาน  
ภายในกรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา  
ภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือปรับร่างหลักเกณฑ์  
การตรวจสอบลักษณะประจ� า พันธุ ์ พื ชกล ้วย  
ให้สามารถใช้ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบของ
ประเทศไทย จนได้หลกัเกณฑ์การตรวจสอบลกัษณะ
ประจ�าพันธ์ุพืชกล้วย ทีใ่ช้ประเมนิลกัษณะพันธ์ุกล้วย 
77 ลักษณะ (descriptor) ประกอบด้วย ล�าต้นเทียม 
ประกอบด้วย ลักษณะที่ต้องตรวจสอบ 7 ลักษณะ  
ประกอบด้วยข้อมลูลกัษณะพันธ์ุพืช คือ ใบ 18 ลกัษณะ  
ช่อดอก 9 ลักษณะ ใบประดับ 8 ลักษณะ ดอกเพศผู้  
16 ลักษณะ และลักษณะผล 19 ลักษณะ ซึ่งน�าไป
ใช้ทดสอบในภาคสนาม และความถูกต้องของพันธุ์ 
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ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส�านักวิจัย 
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมท่ี 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
และแหล่งเพาะปลกูของเกษตรกรในอ�าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการประเมินลักษณะประจ�า
พันธุ์พืชกล้วย 77 ลักษณะ

 ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
สถาบันวิจัยพืชสวน ได้น�าข้อมูลลักษณะพันธุ์พืช :  
กล้วย ของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งได้ก�าหนด

ลักษณะพันธุ์กล้วยเพ่ือการด�าเนินงานการบันทึก 
ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชได้ 80 ลักษณะประกอบด้วย  
ล�าต้นเทียม 7 ลักษณะ ใบ 18 ลักษณะ ช่อดอก 
หรือปลีกล้วย 11 ลักษณะ ใบประดับหรือกาบปลี  
8  ลั กษณะ ดอกเพศผู ้  16 ลั กษณะ และผล  
20 ลักษณะ โดยมีลักษณะพันธุ ์กล ้วยท่ีบันทึก 
เพ่ิมเติมจากลักษณะพันธุ์กล้วยของส�านักคุ้มครอง
พันธุ ์ พืช 3 ลักษณะ คือ ขนาดเส ้นรอบวงปลี  
ความกว้างปลี และความกว้างผล ดังนี้ ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะพันธุ์กล้วยของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชกับศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ล�า บ ลกษณะพนธ์พืช ส�านกค้มครองพนธ์พืช ศูนย์วิจยพืชสวนสโขทย

ล�าต้นเทียม

1 ลักษณะวิสัยของใบ  ü  ü

2 ความสูงล�าต้นเทียม ü  ü

3 เส้นรอบวงล�าต้นเทียม  ü  ü

4 สีล�าต้นเทียม ü  ü

5 ไขบนล�าต้นเทียม/การปรากฏ  ü  ü

6 จ�านวนหน่อ ü  ü

7 ต�าแหน่งของหน่อข้าง  ü  ü

ใบ 

8 ลักษณะปนบนโคนก้านใบ/การปรากฏ  ü  ü

9 สีของปนบนโคนก้านใบ ü  ü

10 ร่องของก้านใบ  ü  ü

11 สีของขอบก้านใบ ü  ü

12 ความกว้างของขอบก้านใบ  ü  ü

13 ความยาวของแผ่นใบ ü  ü

14 ความกว้างของแผ่นใบ  ü  ü

15 ความยาวของก้านใบ ü  ü

16 ลักษณะของแผ่นใบ  ü  ü
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ใบ 

17 สีของแผ่นใบด้านบน  ü  ü

18 ความมันของแผ่นใบด้านบน ü  ü

19 สีของแผ่นใบด้านล่าง  ü  ü

20 ความมันของแผ่นใบด้านล่าง ü  ü

21 ไขด้านล่างของแผ่นใบ  ü  ü

22 รูปร่างของปลายใบ ü  ü

23 รูปร่างของโคนใบ  ü  ü

24 สีผิวด้านบนของเส้นกลางใบ ü  ü

25 สีผิวด้านล่างของเส้นกลางใบ  ü  ü

ช่อ อก 

26 ความยาวของก้านช่อดอก  ü  ü

27 ความกว้างของก้านช่อดอก ü  ü

28 สีก้านของช่อดอก  ü  ü

29 การมีขนบนก้านช่อดอก ü  ü

30 ต�าแหน่งของเครือกล้วย  ü  ü

31 รูปร่างของเครือกล้วย ü  ü

32 ลักษณะปรากฏของเครือ  ü  ü

33 รูปร่างของปลีกล้วย ü  ü

34 ขนาดเส้นรอบวงปลี  ü

35 ความกว้างของปลี  ü

36 ความยาวของปลีกล้วยในระยะเก็บเกี่ยว  ü  ü

ใบประ บ 

37 รูปร่างโคนใบประดับ  ü  ü

38 รูปร่างปลายใบประดับ ü  ü

39 สีผิวด้านนอกของใบประดับนอก  ü  ü

40 สีผิวด้านในของใบประดับใน ü  ü
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ใบประ บ 

41 รอยแผลใบประดับบนแกนกลาง  ü  ü

42 พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง ü  ü

43 ไขบนใบประดับ  ü  ü

44 ลักษณะร่องบนใบประดับ ü  ü

อกเพศผู้ 

45 พฤติกรรมของดอกเพศผู้ ü  ü

46 สีพื้นฐานของกลีบรวมเชิงประกอบ  ü  ü

47 สีพูของกลีบรวมประกอบ ü  ü

48 สีของกลีบรวมอิสระ  ü  ü

49 รูปร่างของกลีบรวมอิสระ ü  ü

50 การพัฒนาตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ  ü  ü

51 รูปร่างตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ ü  ü

52 การยื่นของอับเรณูตรงระดับฐานพูบน 
กลีบรวมเชิงประกอบ  ü  ü

53 สีของก้านชูอับเรณู ü  ü

54 สีของอับเรณู  ü  ü

55 สีพื้นของก้านเกสรเพศเมีย ü  ü

56 รูปร่างของก้านเกสรเพศเมีย  ü  ü

57 สีของยอดเกสรเพศเมีย ü  ü

58 รูปร่างรังไข่  ü  ü

59 สีพื้นของรังไข่ ü  ü

60 สีของดอกเพศผู้  ü  ü

ผล 

61 จ�านวนผลต่อหวี  ü  ü

62 ความยาวผล ü  ü

63 ความกว้างผล   ü
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ผล 

64 รูปร่างของผลกล้วย  ü  ü

65 รูปหน้าตัดผลตามขวาง ü  ü

66 รูปร่างปลายผล  ü  ü

67 การตกค้างของซากดอกที่ปลายผล/ 
ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ü  ü

68 ความยาวก้านผล  ü  ü

69 ความกว้างก้านผล ü  ü

70 การปรากฏของขนบนก้านผล/ผิวของก้านผล  ü  ü
71 สีของเปลือกผลดิบ ü  ü

72 สีของเปลือกผลสุก  ü  ü

73 ความหนาของเปลือก ü  ü

74 สีของเนื้อผลดิบ  ü  ü

75 สีของเนื้อผลสุก ü  ü

76 ลักษณะเนื้อ  ü  ü

77 รสชาติ ü  ü

78 จ�านวนเมล็ดต่อผล  ü  ü

เมล

79 พื้นผิวของเมล็ด  ü  ü

80 รูปร่างของเมล็ด ü  ü

การจาแนกลัก ะพัน ุ ์พืชกล ้วย ของส าบันทรัพยากรพัน ุกรร พืชระ ว าง ระเทศ
–

 ได้จ�าแนกลักษณะประจ�าพันธุ์กล้วยไว้ 109 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะทางคุณภาพ  
( ualitati e) และลักษณะทางปริมาณ ( uantitati e) แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

 1) ลักษณะทั่วไป ( lant eneral Appearance) จ�านวน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะวิสัยของใบและลักษณะต้น รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

 2) ส่วนของล�าต้น และหน่อ ( seudostem and Suc ers) จ�านวน 9 ลักษณะ ประกอบด้วย  
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของล�าต้น สีของล�าต้น และต�าแหน่งของหน่อข้าง 
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 3) ก้านใบ เส้นกลางใบ และใบ (petiole Midrib and Lea ) จ�านวน 22 ลักษณะ ประกอบด้วย 
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะขอบก้านใบ ร่องก้านใบ ความยาวของแผ่นใบ ความกว้างของแผ่นใบ และรูปร่าง
ของฐานแผ่นใบ รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

 4) ช่อดอกและตาดอกเพศผู ้ (in orescence and Male Bud) จ�านวน 14 ลกัษณะ ประกอบด้วย 
รายละเอียดเกี่ยวกับความยาวของก้านช่อดอก สีของก้านช่อดอก ต�าแหน่งของเครือ และรูปร่างของตาดอก 
เพศผู้ รวมท้ังภาพวาดลายเส้นประกอบเพ่ืออธิบายลักษณะต่างๆ

 5) ใบประดับ (bract) จ�านวน 14 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างของ 
ฐานใบประดับ สีของใบประดับ และพฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบ 
เพ่ืออธิบายลักษณะต่างๆ

 6) ดอกเพศผู้ (male o er) จ�านวน 22 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของดอกเพศผู้ สีพูของกลีบเชิงประดับ สีของกลีบรวมอิสระ รูปร่างของกลีบรวมอิสระ และรูปร่างของรังไข่  
รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

 7) ผล ( ruit) จ�านวน 24 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับต�าแหน่งของผล จ�านวนผล  
รูปร่างผล ส่วนปลายผล สีของเปลือกผล จ�านวนเมล็ด และรูปร่างเมล็ด รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบ 
เพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

การศึกษาเอกสารของ  และเอกสารการจ�าแนกลักษณะประจ�าพันธุ์กล้วยของ  โดยน�า 
ข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ และจัดท�าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์พืชกล้วย การเก็บ
ข้อมูลได้ปฏิบัติตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์และประเมินถึงความเหมาะสมและ 
ความสะดวกในการน�าไปปฏิบัติจริง พบว่า จากรายละเอียดในหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์
พืชกล้วย สามารถบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ในตารางบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ทั้ง 77 ลักษณะ

ลักเก ์การ รวจสอบลัก ะ ระจาพัน ุ์พืช กล้วย Musa สานัก ุ้ รองพัน ุ์พืช
1.  ลกเกณ ์การตรวจสอบลกษณะพนธ์    
 หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณลักษณะพันธุ์พืชท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีให้ใช้กับกล้วย (Musa spp.)  

ที่มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไม่อาศัยเพศ

2.  ส่วนขยายพนธ์  
 2.1 ปริมาณส่วนขยายพนธ์ท่ีต้องจ ส่ง ผู้ท่ีต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์กล้วย จะต้องส่ง 

ส่วนขยายพันธุ์อย่างน้อย 10 ต้น ท่ีมีอายุพร้อมปลูกเพ่ือท�าการปลูกตรวจสอบ โดยต้นอ่อนอายุ 3–4 เดือน 
(วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

 2.2 คณ าพของส่วนขยายพนธ์ ต้องอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่มโีรค แมลง และศตัรอูืน่ๆ จะต้อง
ระบุที่มาของส่วนขยายพันธุ์ และการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์ให้ชัดเจน

 2.  ช่วงเวลาท่ีเ มาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพนธ์ ให้เป็นไปตามท่ีคณะท�างานตรวจสอบ 
ภาคสนามก�าหนด
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. การปลูกเพื่อตรวจสอบ   
 .1 ูปลูก ท�าการปลูกตรวจสอบอย่างน้อย 8 เดือน ถ้าไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง  

ความสม�่าเสมอหรือ/และความคงตัวได้ชัดเจน ต้องเพ่ิมการตรวจสอบอีก 
 .2 สถานท่ีปลูก ท�าการตรวจสอบใน 1 สถานท่ี แต่ถ้าลักษณะประจ�าพันธุ์ที่ส�าคัญไม่สามารถ

สังเกตเห็นความแตกต่างได้ในที่นั้นๆ ต้องเพิ่มสถานที่ท�าการตรวจสอบ
 .  ระยะปลูกตรวจสอบ ให้ก�าหนดตามความเหมาะสม โดยระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว

อย่างน้อย 4 4 เมตร 
 .4 การตรวจสอบเพิ่มเติม ถ้ามีการตรวจสอบเพ่ิมเติม ต้องก�าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณี

ตามความจ�าเป็น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท�างานตรวจสอบภาคสนาม

4. วิธีการตรวจสอบ   
 4.1 ตรวจสอบลกษณะ ในแปลงตรวจสอบอย่างน้อย 10 ต้น
 4.2 ข้อมูลลกษณะต่าง  จะต้องบันทกึลกัษณะประจ�าพันธ์ุของต้นกล้วยทีม่อีายุไม่ต�า่กว่า 8 เดือน 

และให้ผลผลิต โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้
  4.2.1 การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ  

   ต้องใช้มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ท่ีแต่งต้ังโดย 
   พนักงานเจ้าหน้าที่

  4.2.2 การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท�าจากต้นท่ีสมบูรณ์ และมีลักษณะ 
   ตรงตามพันธุ์อย่างน้อย 5 ต้นต่อพันธุ์ เว้นต้นหัวท้ายแปลง

  4.2.3 การตรวจสอบลักษณะล�าต้นเทียม ให้ตรวจสอบในระยะล�าต้นเทียมเจริญเติบโตเต็มที่  
   ลกัษณะทางปริมาณ ให้บันทึกส่วนกาบนอกสดุท่ียังไม่แห้งอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหน่ึงพันธุ์

  4.2.4 การตรวจสอบลักษณะใบแก่ ให้ตรวจสอบในระยะท่ีใบเจริญเต็มท่ี (mature lea )  
   ในใบล�าดับท่ี 3 นับจากปลายยอดลงมา ให้บันทึกลกัษณะทางปริมาณอย่างน้อย 20 ใบ  
   จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหน่ึงพันธุ์

  4.2.5 การตรวจสอบลักษณะช่อดอก ให้ตรวจสอบในระยะเริ่มตกเครือ โดยเลือกช่อดอกท่ี 
   สมบูรณ์ ลกัษณะทางปรมิาณให้บันทึกอย่างน้อย 10 ช่อ จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหน่ึงพันธ์ุ

  4.2.6 การตรวจสอบลักษณะผล ให้ตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพร้อมบริโภค ลักษณะทาง 
   ปริมาณให้บันทึกอย่างน้อย 10 ผล จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหนึ่งพันธุ์   

 4.  การเลือกพนธ์ท่ีจะปลูกเปรียบเทียบ ให้เลือกพันธุ์ท่ัวไปท่ีมีลักษณะพันธุ์ใกล้เคียงกับพันธุ์ 
ขอจดทะเบียนมากท่ีสุดเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ จ�านวนอย่างน้อย 1 พันธุ์ โดยพิจารณาจากลักษณะผล ใบ  
ดอก และ/หรืออื่นๆ

 4.4 การประเมินความแตกต่างระ ว่างพนธ์ ต้องมลีกัษณะทางคุณภาพหรอืทางปรมิาณ ทีส่ามารถ
แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุ์ใหม่ กับพันธุ์เปรียบเทียบได้ชัดเจน
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 4.5 การประเมินความสม�่าเสมอและความคงตวของพนธ์ ในการประเมินความสม�่าเสมอ และ 
ความคงตัวของพันธ์ุ (uni ormit  and stabilit ) ให้พิจารณาจากการกระจายตัว โดยไม่มต้ีนแปลกปลอม (o –t pe)

5. การจ กล่มพนธ์   
 5.1 การรวบรวมพนธ์ส�า รบปลูกตรวจสอบ จะต้องแบ่งพันธุ์เปรียบเทียบส�าหรับปลูกตรวจสอบ

เป็นกลุม่ เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการประเมนิความแตกต่าง ลกัษณะท่ีเหมาะสมต่อการจดักลุม่เป็นลกัษณะ
ที่ได้จากประสบการณ์ คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากระหว่างพันธุ์

 5.2 ลกษณะที่ใช้ในการจ กล่มของพนธ์
  5.2.1 ลักษณะต้น
  5.2.2 ลักษณะใบ
  5.2.3 ลักษณะดอก
  5.2.4 ลักษณะผล

6. แบบบนทึกลกษณะประจ�าพนธ์ท่ีจะตรวจสอบ โ ยอธิบายลกษณะและส ลกษณ์ท่ีใช้ในแบบบนทึก
 6.1 ลกษณะและส ลกษณ์
  6.1.1 ลักษณะท่ีใช้ประเมิน เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ ความสม�่าเสมอ และ 

ความคงตัวของพันธุ์ บันทึกลักษณะและเก็บผลสดจากต้นท่ีปลูกใกล้กันอย่างน้อย 5 ต้น ลักษณะและ 
ค�าบรรยายลักษณะที่ใช้ในการประเมิน จะอยู่ในตารางลักษณะที่จะตรวจสอบ ตามรายละเอียดในข้อ 7

  6.1.2 ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะ (note) คือ ตัวเลขส�าหรับใช้ในการป้อนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ 
อยู่ตรงข้ามกับค�าบรรยายลักษณะแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกัน

 6.2 เครื่อง มายที่ใช้แทนลกษณะ 
  ( ) ลักษณะที่ควรใช้กับทุกพันธุ์
  ( ) มีรูปภาพประกอบในข้อ 9
  L ลักษณะทางคุณภาพ
   ลักษณะทางปริมาณ
   ลักษณะทางคุณภาพเทียม
  M  เก็บข้อมูลภาพรวมของกลุ่มพืชหรือส่วนของพืช
  MS เก็บข้อมูลแต่ละลักษณะของกลุ่มพืชหรือส่วนของพืช
   เกบ็ข้อมลูจากการประเมนิและสงัเกตด้วยสายตาในภาพรวมของกลุม่พืชหรือส่วนของพืช

7. แบบบนทึกลกษณะประจ�าพนธ์ที่จะตรวจสอบ กล้วย
 ดูรายละเอียดตารางแบบบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ท่ีจะตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช : กล้วย 

(Musa spp.) (ตารางที่ )
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ตารางที่  แบบบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ที่จะตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช : กล้วย (Musa spp.)

. 
.

 
 

 

ล�าต้นเทียม 

1.
( )

ลักษณะวิสัยของใบ (lea  habit)

( ) ( ) ตั้งตรง (erect) 1

( ) กึ่งตั้งตรง (intermediate) 2

( ) โค้งลง (drooping) 3

2. MS ความสูงของล�าต้นเทียม (pseudostem height)  
บันทึกตั้งแต่โคนของล�าต้นจนถึงจุดที่ก้านเครือโผล่
ออกมา

( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) สูง (tall) 7

3. MS เส้นรอบวงของล�าต้นเทียม (pseudostem  
circum erence) บันทึกท่ีความสงูจากโคนต้น 1 เมตร

( ) ผอมเรียว (slender) 1

( ) ปกติ (normal) 2

( ) ใหญ่ (robust) 3

4. สีของล�าต้นเทียม (color o  pseudostem) 

บันทึกกาบนอกสุดที่ยังไม่แห้ง

ระบุสีตาม S color chart



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

52 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

. 
.

 
 

 

5. การปรากฏของไขบนล�าต้นเทียม (pseudostem 
appearance) บันทึกกาบนอกสุดที่ยังไม่แห้ง

( ) ไม่มี (absent) 1

( ) มี (present) 9

6. จ�านวนหน่อ (number o  suc ers) 

( ) ( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

7. MS ต�าแหน่งของหน่อข้าง (position o  suc ers)

สังเกตหน่อข้างที่สูงที่สุดขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก 
ต้นแม่

( ) ชิด (close) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ห่าง ( ar) 7

ใบ 

8. การปรากฏของปนบนโคนก้านใบ (present o  
blotches)

( ) ไม่ปรากฎ (absent) 3

( ) ปรากฏน้อย ( e ) 5

( ) ปรากฏมาก (much) 7
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. 
.

 
 

 

9. สีของปนบนโคนก้านใบ (color o  blotches)

ระบุสีตาม S colour chart

10. ร่องของก้านใบ (petiole canal lea )

( ) บันทึกระยะกล้วยออกเครือ ตัดก้านใบที่ 3 จากส่วน
บนสุดของล�าต้น โดยตัดตรงกึ่งกลางระหว่างล�าต้น
กับแผ่นใบ ตรวจสอบลักษณะร่องก้านใบแนวขวาง

( ) เปิดกว้าง 1

( ) เปิดปานกลาง 2

( ) ปิด 3

11. สีของขอบก้านใบ (petiole margin color )

ระบุสีตาม S colour chart

12. MS ความกว้างของขอบก้านใบ (petiole margin idth)

( ) ไม่มี/น้อย (absent/ e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

13. MS ความยาวของแผ่นใบ (length) 

( ) สั้น (short) 1

( ) ปานกลาง (medium) 3

( ) ยาว (long) 5

( ) ยาวมาก ( er  long) 7
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14. MS ความกว้างของแผ่นใบ ( idth)

( ) แคบ (narro ) 1

( ) ปานกลาง (medium) 3

( ) กว้าง (broad) 5

( ) กว้างมาก ( er  broad) 7

15. MS ความยาวของก้านใบ (petiole length)

( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

16. ลักษณะของแผ่นใบ (lea  blade)

( ) ( ) เรียบ (entire) 1

( ) เป็นคลื่น (undulate) 2

17. สีของแผ่นใบด้านบน (color o  lea  blade)

ระบุสีตาม S colour chart

18. ความมันของแผ่นใบด้านบน (lea  glossiness)

( ) ด้าน (callous) 1

( ) เป็นมัน (gloss ) 9

19. สีของแผ่นใบด้านล่าง

ระบุสีตาม S colour chart



55กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

. 
.

 
 

 

20. ความมันของแผ่นใบด้านล่าง (lea  glossiness)

( ) ด้าน (callous) 1

( ) เป็นมัน (gloss ) 9

21. MS ไขด้านล่างของแผ่นใบ ( a  on lea es)

( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

22. รูปร่างปลายใบ (shape o  ape )

( ) แหลม (acute) 1

( ) มนเล็กน้อย (slightl  obtuse) 2

( ) มน (obtuse) 3

( ) มนเกือบกลม (obtuse to rounded) 4

( ) กลม (rounded)

23. รูปร่างของโคนใบ (shape o  lea  blade base)

( ) ( ) กลมทั้งสองด้าน (both sides rounded) 1

( ) ด้านหนึ่งกลมอีกด้านหนึ่งแหลม 
  (one side rounded, one pointed)

2

( ) แหลมทั้งสองด้าน (both sides pointed) 3
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24. สีผิวด้านบนของเส้นกลางใบ 
(color o  midrib entral sur ace)

ระบุสีตาม S colour chart

25. สีผิวด้านล่างของเส้นกลางใบ
(color o  midrib dorsal sur ace)

ระบุสีตาม S colour chart

ช่อ อก   ปลี  

26. MS ความยาวของก้านช่อดอก (peduncle length) 

บันทึกจากโคนของโคนก้านใบธงถึงโคนของหวีแรก

( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

27. MS ความกว้างของก้านช่อดอก (peduncle idth) 

บันทึกที่กลางก้านช่อดอก

( ) แคบ (narro ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) กว้าง (broad) 7

28. สีของก้านช่อดอก (color o  peduncle) 

ระบุสีตาม S colour chart
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29.  การมีขนบนก้านช่อดอก (peduncle hairiness)

( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

30. ต�าแหน่งของเครือกล้วย (bunch position)

( ) ( ) ห้อยลงในแนวดิ่ง ( alling erticall ) 1

( ) ( ) ท�ามุม (at an angle) 2

( ) โค้ง ( ith a cur e) 3

( ) ขนานไปกับแนวพื้นดิน (horizontal) 4

( ) ชูขึ้น (erect) 5

31. รูปร่างของเครือกล้วย (bunch shape)

( ) ( ) รูปทรงกระบอก (c lindrical) 1

( ) โคนตัด (truncated cone shape) 2

( ) แกนของเครือเกือบตรง (as mmetric) 3

( ) แกนของเครือโค้ง ( ith a cur e in the   
  bunch a is)

4

( ) เป็นบันไดเวียน (spiral) 5
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32. ลักษณะปรากฏของเครือ (bunch appearance)

( ) โปร่ง (la ) 1

( ) แน่น (compact) 2

( ) แน่นมาก ( er  compact) 3

33. รูปร่างของปลีกล้วย (male bud shape) 

( ) ( ) คล้ายลูกข่าง (li e a top) 1

( ) ( ) รูปหอก (lanceolate) 2

( ) ปานกลาง (intermediate) 3

( ) รูปไข่ (o oid) 4

( ) กลม (rounded) 5

34. ความยาวของปลีกล้วยในระยะเก็บเกี่ยว 
(length o  male bud at har est) 

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

ใบประ บ  

35. รูปร่างโคนใบประดับ (bract base shape) 

( ) ไหล่แคบ (small shoulder) 1

( ) ปานกลาง (medium) 2

( ) ไหล่กว้าง (large shoulder) 3
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36. รูปร่างปลายใบประดับ (bract ape  shape)

( ) ( ) แหลม (pointed) 1

( ) ( ) เรียวแหลม (slightl  pointed) 2

( ) ปานกลาง (intermediate) 3

( ) มน (obtuse) 4

( ) มนและแตกออก (obtuse and split) 5

37. สีผิวด้านนอกของใบประดับนอก 
(color o  the bract e ternal ace)

ระบุสีตาม S colour chart

38. สีผิวด้านในของใบประดับใน 
(color o  the bract internal ace)

ระบุสีตาม S colour chart

39. รอยแผลของใบประดับบนแกนกลาง 
(bract scars on rachis)

MS บันทึกหลังจากใบประดับและดอกร่วงหมดแล้ว

( ) ไม่เด่นชัด (not prominent) 1

( ) เด่นชัดมาก ( er  prominent) 9

40.

( )

40. พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง  
 (bract beha ior be ore alling)

( ) ( ) ไม่ม้วน (not rolling) 1

L ( ) ม้วน (rolling) 9



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

60 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

. 
.

 
 

 

41. MS ไขบนใบประดับ ( a  on the bract)

( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

42. ลักษณะร่องบนใบประดับ (groo es on the bract)

( ) ไม่มี/น้อย (absent/ e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

อกเพศผู้  

43. พฤติกรรมของดอกเพศผู้ (male o er beha iour)

( ) ร่วงก่อนใบประดับ ( alling be ore the bract) 1

( ) ร่วงพร้อมใบประดับ ( alling hite the bract) 2

( ) ร่วงหลังใบประดับ ( alling a ter the bract) 3

( ) ดอกกะเทย/ดอกเพศผู้ยังคงติดทน  
  (neutral/male o er persistent)

4

44.

( )

สีพื้นฐานของกลีบรวมเชิงประกอบ
(compound tepal basic color)

ระบุสีตาม S colour chart



61กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

. 
.

 
 

 

45.

( )

สีพูของกลีบรวมประกอบ 
(lobe color o  compound tepal)

ระบุสีตาม S colour chart

46.
( )

สีของกลีบรวมอิสระ ( ree tepal color) 

ระบุสีตาม S colour chart

47. รูปร่างของกลีบรวมอิสระ ( ree tepal shape)

( ) สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectanglar) 1

( ) รูปไข่ (o al) 2

( ) กลม (rounded) 3

( ) รูปพัด ( an–shaped) 4

48.

( )

การพัฒนาตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ 
( ree tepal ape  de elopment)

( ) เล็กน้อย หรือ ไม่สามารถสังเกตได้ 
  (little or no isible sign o  de elopment)

1

( ) พัฒนา (de eloped) 2

( ) พัฒนามาก ( er  de eloped) 3

49. รูปร่างตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ 
( ree tepal ape  shape)

( ) เรียวเล็ก (thread–li e) 1

( ) สามเหลี่ยม (triangular) 2

( ) มน (obtuse) 3
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50. การยื่นของอับเรณู (anther e sertion) ตรงระดับ
ฐานพูบนกลีบรวมเชิงประกอบ ( n relation to the 
base o  the lopes on the compound tepal)

( ) ยื่นเหนือฐานพู (e serted) 1

( ) ระดับเดียวกับฐานพู (same le el) 2

( ) ต�่ากว่าฐานพู (inserted) 3

51. สีของก้านชูอับเรณู ( lament color) 

( )

ระบุสีตาม S colour chart 

52. สีของอับเรณู (anther color)

( )  

ระบุสีตาม S colour chart 

53. สีพื้นของก้านเกสรเพศเมีย (st le basic color) 

( )

ระบุสีตาม S colour chart 

54. รูปร่างของก้านเกสรเพศเมีย (st le shape)

( ) ( ) ตรง (straight) 1

( ) ( ) โค้งใต้ยอดเกสรเพศเมีย  
  (cur ed under stigma)

2

( ) โค้งบริเวณโคน (cur ed at the base) 3

( ) โค้งทั้งใต้ยอดเกสรเพศเมียและบริเวณโคน  
  (cur ed t ice)

4
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55. สีของยอดเกสรเพศเมีย (color o  stigma)

( )

ระบุสีตาม S colour chart

56. รูปร่างรังไข่ (o ar  shape)

( ) ( ) ตรง (straight) 1

( ) ( ) โค้ง (curred) 2

57. สีพื้นของรังไข่ (o ar  basic color)

( )

ระบุสีตาม S colour chart

58. สีของดอกเพศผู้ (color o  male o er)

( )

ระบุสีตาม S colour chart

ผล 

59. MS จ�านวนผลต่อหวี (number o  ruits)

บันทึกเมื่อมีผลสุกผลแรกบนเครือ โดยเลือกผล 
ด้านในของหวี เลือกหวีที่มาจากกึ่งกลางเครือ

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มากกว่า (man ) 7
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60. MS ความยาวผล ( ruit length)

( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

61. รูปร่างของผลกล้วย ( ruit shape)

( ) ( ) ตรงหรือโค้งเล็กน้อย (straight) 1

( ) ( ) ตรงบริเวณส่วนปลายผล 
  (straight in the distal part)

2

( ) โค้ง (cur ed) 3

( ) โค้งเป็นรูปตัวเอส (cur e in ຸsູ shape) 4

62. รปูหน้าตัดผลตามขวาง (trans erse section o  ruit)

( ) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

( ) ( ) เป็นเหลี่ยมชัดเจน (pronounced ridges) 1

( ) เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย (slightl  ridged) 2

( ) กลม (round) 3

63. รูปร่างปลายผล ( ruit ape )

( ) ( ) แหลม (pointed) 1

( ) ( ) แหลมยาว (lengthil  pointed) 2

( ) ปลายทู่ (blunt–tipped) 3

( ) คอขวด (bottle–nec ) 4

( ) กลม (rounded) 5
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64.

( )

การตกค้างของซากดอกที่ปลายผล 
(remains o  o er relicts at ruit ape )

( ) ( ) ไม่มี ( ithout an  ora relicts) 1

( ) มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ (persistent st le) 2

( ) มีส่วนฐานของก้านเกสรเพศเมียยื่นออกมา 
  (base o  the st le prominent)

3

65. MS ความยาวก้านผล ( ruit pedicel length)

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

66. MS ความกว้างก้านผล ( ruit pedicel idth)

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

67. ผิวของก้านผล (pedicel sur ace)

( ) ไม่มีขน (hairless) 1

( ) มีขน (hair ) 9

68. สีของเปลือกผลดิบ (immature ruit peel color)

( ) บันทึกหวีที่อ่อนที่สุดของเครือก่อนแก่

ระบุสีตาม S colour chart
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69. สีของเปลือกผลสุก (mature ruit peel color)

( ) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

ระบุสีตาม S colour chart

70. MS ความหนาของเปลือก ( ruit peel thic ness)

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

71. S สีของเนื้อผลดิบ (pulp color be ore maturit )

( ) บันทึกหวีที่อ่อนที่สุดของเครือก่อนแก่

ระบุสีตาม S colour chart

72. S สีของเนื้อผลสุก (pulp color at maturit )

( ) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

ระบุสีตาม S colour chart

73. S ลักษณะเนื้อ ( esh te ture)

( ) แน่น ( rm) 1

( ) นุ่ม (so t) 2
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74. MS รสชาติ (predominant taste)

( ) ( ) ฝาด (astringent) 1

( ) หวานน้อยหรือจืด (mild) 2

( ) หวาน (s eet) 3

( ) หวานมาก (sugar ) 4

( )  หวานอมเปรี้ยว (s eet and acid) 5

75. MS จ�านวนของเมล็ด/ผล

( ) ไม่มี (none) 1

( ) น้อย ( e ) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (man ) 7

76. พื้นผิวของเมล็ด (seed sur ace)

( ) ( ) เรียบ (smooth) 1

( ) ขรุขระ (rough) 2

( ) ย่น ( rin led) 3

77. รูปร่างของเมล็ด (seed shape)

( ) ( ) แบนเรียบ ( at) 1

( ) ทรงเหลี่ยม (angular) 2

( ) ทรงกลม (globular) 3

( ) กลม (rounded) 4
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68 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

. าพแส งบางลกษณะในลกษณะประจ�าพนธ์ท่ีจะตรวจสอบลกษณะของพนธ์พืช  กล้วย  
(Musa .

ข. กึ่งตั้งตรง (intermediate) ค. โค้งลง (drooping)ก. ตั้งตรง (erect)

ภาพที่ 1 ลักษณะวิสัยของใบ (lea  habit)

ภาพที่ 2 ลักษณะต้นและการแตกกอของกล้วย

ใบที่ 3 (lea  )

ช่อดอก 
(in orescence)

ก้านช่อดอก (peduncle)

เครือกล้วย (bunch)ใบซิก้า 
(cigar lea )

หน่อ 
(suc er)

แกนกลาง (rachis)

ปลีกล้วย (male bud)

ล�าต้นเทียม (pseudostem)
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ภาพที่ 3 ลักษณะก้านใบ (petiole)  เส้นกลางใบ (midrib)  และปนที่โคนก้านใบ

ร่องเปิด

แผ่นใบ (lea  blade)

เส้นกลางใบ (midrib)

ร่องของก้านใบ

กาบใบ (lea  sheath)

ก

ก้านใบ (petiole)

ข

ขอบก้านใบ (petiole margins)

ปีก ( ings)

ปน (blotches)

ภาพที่ 4 ร่องของก้านใบ (petiole canal lea )

ก. เปิดและขอบก้านใบขยายออก 
(open hit margin spreading)

ข. กว้างและขอบก้านใบตั้งขึ้น 
( ide hit erect margins)
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70 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ร่องปิด

จ. ขอบก้านใบซ้อนทับกัน 
(margins o erlapping)

ภาพที่ 5 รูปร่างของโคนใบ (shape o  lea  blade base)

ก. กลมทั้งสองด้าน 
(both sides rounded)

ข. ด้านหนึ่งกลมด้านหนึ่งแหลม 
(one side rounded, one pointed)

ค. แหลมทั้งสองด้าน 
(both sides points)

ร่องเปิดปานกลาง

ง. ขอบก้านใบโค้งเข้าหากัน 
(margins cur ed in ard)

ค. ตรงและขอบก้านใบตั้ง 
(straight hite erect margins)

ภาพที่ 4 ร่องของก้านใบ (petiole canal lea )
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ภาพที่ 7 รูปร่างของปลี (male bud shape)

ภาพที่ 6 ต�าแหน่งของเครือกล้วย (bunch position)

ก. ห้อยลงในแนวดิ่ง 
( alling erticall )

ข. ท�ามุม 
(at an angle)

ค. โค้ง 
( ith a cur e)

ง. ขนานไปกับแนวพื้นดิน (horizontal) จ. ชูขึ้น (erect)

ก. คล้ายลูกข่าง  
(li e a top)

ข. รูปหอก  
(lanceolate)

ค. ปานกลาง  
(intermediate)

ง. คล้ายรูปไข่  
(o aid)

จ. กลม  
(roundes)
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72 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 8 รูปร่างโคนใบประดับ (bract base shape)

ภาพที่ 10 พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง (bract beha iour be ore alling)

ก. ไหล่แคบ (small shoulder) ข. ปานกลาง (medium) ค. ไหล่กว้าง (large shoulder)

ภาพที่ 9 รูปร่างปลายใบประดับ (bract ape  shape)

ก. แหลม  
(pointed)

ข. เรียวแหลม  
(slightl  pointed)

ค. ปานกลาง  
(intermediate)

ง. มน  
(obtuse)

จ. มนและแตกออก  
(obtuse and split)

ข. ม้วน (rolling)ก. ไม่ม้วน (not rolling)
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ภาพที่ 11 ลักษณะของดอกเพศผู้

ภาพที่ 12 การพัฒนาตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ ( ree tepal ape  de elopment)

ก. เล็กน้อยหรือไม่สามารถสังเกตได้ 
(little or no isible sign o  de elopment)

ข. พัฒนา 
(de eloped)

ค. พัฒนามาก 
( er  de eloped)

รอยแผลของใบประดับ 
(bract scar)

ใบประดับ 
(bract)

ดอกเพศผู้ 
(male o er)

ก
ยอดเกสรเพศเมีย 

(stigma) อับเรณู 
(anther)

ก้านชูอับเรณู
( lament)

ส่วนปลาย 
(ape )

กลีบรวมอิสระ 
( ree tepal)

รังไข่ (o ar )

ก้านเกสรเพศเมีย (st le)

กลีบรวมเชิงประกอบ 
(compound tepal)

พูของกลีบรวมประกอบ 
(lobes o  compound tepal)

ข



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

74 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 15 รูปร่างของผลกล้วย ( ruit shape)

ภาพที่ 13 รูปร่างของก้านเกสรเพศเมีย (st le shape)

ภาพที่ 14 รูปร่างรังไข่ (o ar  shape)

ก. ตรง 
(straight)

ข. โค้งใต้ยอดเกสรเพศเมีย 
(cur ed under stigma)

ง. โค้งทั้งใต้ยอดเกสรเพศเมียและ 
บริเวณโคน (cur ed t ice)

ค. โค้งบริเวณโคน 
(cur ed at the base)

ก. ตรง (straight) ข. โค้ง (cur ed)

ก. ตรง 
(straight)

ข. ตรงบริเวณส่วนปลายผล 
(straight in the distal part)

ง. โค้งเป็นรูปตัวเอส 
(cur e in ຸsູ shape)

ค. โค้ง 
(cur ed)
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ภาพที่ 16 รูปหน้าตัดผลตามขวาง (trans erse section o  ruit)

ภาพที่ 17 รูปร่างปลายผล ( ruit ape )

ภาพที่ 18 การตกค้างของซากดอกที่ปลายผล/ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล  
 (remains o  o er relicts at ruit ape )

ก. เป็นเหลี่ยมชัดเจน 
(pronounced ridges)

ข. เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย 
(slightl  ridged)

ค. กลม 
(round)

ก. แหลม 
(pointed)

ข. แหลมยาว 
(lengthil  pointed)

ค. ปลายทู่ 
(blunt–tipped)

ง. คอขวด 
(bottle–nec )

จ. กลม 
(rounded)

ก. ไม่มี 
( ithout an  oral relicts)

ข. มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ 
(persistent st le)

ค. มีส่วนฐานของก้านเกสรเพศเมียยื่นออกมา 
(base o  the st le prominent)
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º··Õè 5 ลักษ ะประ าพันธุ์กล้วยกิน ้ของ
กรมวิชาการเกษตร

กลุ ่มพันธุ ์กล้วยกินได้ในกรมวิชาการเกษตรท่ีมีการบันทึกข้อมูลลักษณะ 

ประจ�าพันธุ์ในระบบข้อมูลของสถาบันวิจัยพืชสวนแล้วจ�านวน 70 พันธุ์ (ตารางที่ 5)  
โดยการแสดงลักษณะประจ�าพันธุ ์ที่ส�าคัญแบบย่อ ท่ีแสดงลักษณะทางสัณฐานท่ี 

ชัดเจนระหว่างพันธุ์ต่างๆ ดังนี้
 1. ล�าต ้นเทียม 5 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะวิสัย ความสูง  

เส้นรอบวง สี ไข
 2. ใบ 6 ลักษณะ ประกอบด้วย ปนท่ีโคนก้านใบ สีของปน ร่องก้านใบ  

สีขอบก้านใบ สีแผ่นใบด้านบน รูปร่างโคนใบ
 3. ช่อดอก/ปลี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย ขนบนก้านช่อดอก ต�าแหน่ง 

เครือกล้วย การปรากฏของเครือ ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ รูปร่างปลีกล้วย ไหล่กาบปลี
 4. กาบปลี 7 ลักษณะ ประกอบด้วย ปลายกาบปลี การหุ้มกาบปล ี 

สีกาบปลีด ้านนอก สีกาบปลีด ้านใน รอยแผลกาบปลี ลักษณะของกาบปลี  
ไขบนกาบปลี

 5. ดอก 7 ลกัษณะ ประกอบด้วย สพ้ืีนกลบีรวมเชิงประกอบ สพูีกลบีรวม
เชิงประกอบ ลักษณะดอกเพศผู้ สีดอกเพศผู้ ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย สียอดเกสร 
เพศเมีย สีโคนรังไข่

 6. ผล 13 ลักษณะ ประกอบด้วย จ�านวนหวี จ�านวนผลต่อหวี รูปร่าง 
ผลกล้วย รูปร่างผลกล้วย รูปร่างผลผ่าตามขวาง รูปร่างปลายผล ซากดอกติดท่ี 

ปลายผล การเช่ือมก้านผล สีเปลือกผลดิบ สีเปลือกผลสุก สีเน้ือผลดิบ สีเน้ือผลสุก 
รสชาติ จ�านวนเมล็ด/ผล
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78 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

จ�าแนกเป็นกลุม่จโีนมได้ กลุม่ คือ กลุม่จโีนม AA จ�านวน 10 พันธ์ุ กลุม่จโีนม AAA จ�านวน 16 พันธ์ุ  
กลุ่มจีโนม AAB จ�านวน 11 พันธุ์ กลุ่มจีโนม ABB จ�านวน 28 พันธุ์ กลุ่มจีโนม BB จ�านวน 3 พันธุ์  
กลุ่มจีโนม BBB จ�านวน 2 พันธุ์ ตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 รายช่ือกล้วยกินได้ท่ีมีการบันทึกข้อมูลลักษณะประจ�าพันธุ์จ�านวน 70 พันธุ์ ของศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

 

ล�า บ ชื่อสาม ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กิน ้

ยวก ปลี
ผล

ผล ิบ ผลสก แปรรูป

1 กล้วยกอกหมาก Musa (AA) ຸ luai o  Ma ູ ü ü

2 กล้วยโก๊ะ Musa (BBB) ຸ luai oູ ü

3 กล้วยขม Musa (AAB) ຸ luai homູ ü

4 กล้วยข้างกุฏิไส้ลาย
Musa (AA)  

ຸ luai hang ut Sai Laiູ
ü

5
กล้วยไข่

ก�าแพงเพชร
Musa (AA)  

ຸ luai hai amphaeng hetູ
ü ü

6 กล้วยไข่ทองร่วง
Musa (AA)  

ຸ luai hai hong uangູ
ü

7 กล้วยไข่พระตะบอง
Musa (AAA)  

ຸ luai hai hra a Bongູ
ü ü ü

8 กล้วยตานีกิ่งจันทร์
Musa (BB)  

ຸ luai ani ing Chanູ
ü ü

9 กล้วยตานีหม้อ Musa (BB) ຸ luai ani Moູ ü ü

10 กล้วยตานีหอมทอง
Musa (BB)  

ຸ luai ani om hongູ
ü ü

11 กล้วยตีบค�า Musa (ABB) ຸ luai ip amູ ü

12
กล้วยตีบ

นครสวรรค์
Musa (ABB)  

ຸ luai ip a hon Sa anູ
ü

13 กล้วยตีบมุกดาหาร
Musa (ABB)  

ຸ luai ib Mu dahanູ
ü
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ล�า บ ชื่อสาม ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กิน ้

ยวก ปลี
ผล

ผล ิบ ผลสก แปรรูป

14 กล้วยโตนดพัทลุง
Musa (AAB)  

ຸ luai anot hatthalungູ
ü

15 กล้วยทองก�าปั่น
Musa (AA)  

ຸ luai hong am anູ
ü

16 กล้วยทองขี้แมว
Musa (AA)  

ຸ luai hong hi Maeoູ
ü

17 กล้วยทองส้ม Musa (AA) ຸ luai hong Somູ ü

18 กล้วยทองเอย Musa (AA) ຸ luai hong eiູ ü

19 กล้วยทองโฮ๊ะ Musa (AAB) ຸ luai hong oູ ü

20
กล้วยท่าแม่จัน

เชียงราย
Musa (ABB) ຸ luai  

ha Mae Chan Chiang aiູ
ü

21 กล้วยเทพพนม
Musa (ABB)  

ຸ luai hep hanomູ
ü

22 กล้วยเทพรส
Musa (ABB)  

ຸ luai hep harotູ
ü

23 กล้วยนมสวรรค์
Musa (AAB)  

ຸ luai om Sa anູ
ü

24 กล้วยนาก Musa (AAA) ຸ luai a ູ ü

25 กล้วยนากค่อม Musa (AAA) ຸ luai a  homູ ü

26 กล้วยนากไท Musa (AAA) ຸ luai a  haiູ ü

27 กล้วยนากมุก Musa (AAA) ຸ luai a  Mu ູ ü

28 กล้วยนากยักษ์ Musa (AAA) ຸ luai a  a ູ ü

29
กล้วยนางกราย

สุรินทร์
Musa (AAB)  

ຸ luai ang rai Surin ູ
ü
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ล�า บ ชื่อสาม ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กิน ้

ยวก ปลี
ผล

ผล ิบ ผลสก แปรรูป

30 กล้วยนิ้วจระเข้
Musa (AAB)  

ຸ luai iu Chora heູ
ü

31 กล้วยนิ้วมือนาง
Musa (AAB)  

ຸ luai iu Mue angູ
ü

32 กล้วยน�้าเชียงราย
Musa (AAB)  

ຸ luai am Chiang aiູ
ü ü

33 กล้วยน�้าพัทลุง
Musa (AAB)  

ຸ luai am hatthalungູ
ü

34 กล้วยน�้าว้าขาวแพร่
Musa (ABB)  

ຸ luai am a hao hraeູ
ü

35 กล้วยน�้าว้าครั่ง
Musa (ABB)  

ຸ luai am a hrangູ
ü

36
กล้วยน�้าว้าแดง

นครพนม

Musa (ABB)  
ຸ luai am a Daeng  

a hon hanomູ
ü

37 กล้วยน�้าว้าด�า
Musa (ABB)  

ຸ luai am a Damູ
ü ü

38
กล้วยน�้าว้า

นครศรีธรรมราช

Musa (ABB)  
ຸ luai am a  

a hon Si hammaratູ
ü

39
กล้วยน�้าว้า
นวลจันทร์

Musa (ABB)  
ຸ luai am a uan Chanູ

ü ü

40
กล้วยน�้าว้า 
ปากช่อง 50

Musa (ABB)  
ຸ luai am a a  Chong 50ູ

ü ü

41 กล้วยน�้าว้าเพชรบุรี
Musa (ABB)  

ຸ luai am a hetchaburiູ
ü ü

42 กล้วยน�้าว้าแพร่
Musa (ABB)  

ຸ luai am a hraeູ
ü ü
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ล�า บ ชื่อสาม ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กิน ้

ยวก ปลี
ผล

ผล ิบ ผลสก แปรรูป

43
กล้วยน�้าว้า 
มะลิอ่อง

Musa (ABB)  
ຸ luai am a Maliongູ

ü ü

44
กล้วยน�้าว้า 
สุโขทัย 3

Musa (AAB)  
ຸ luai am a Su hothai 3ູ

ü ü

45
กล้วยน�้าว้า 
สุโขทัย 4

Musa (ABB)  
ຸ luai am a Su hothai 4ູ

ü ü

46
กล้วยน�้าว้า 
สุโขทัย 6

Musa (ABB)  
ຸ luai am a Su hothai 6ູ

ü ü

47
กล้วยน�้าว้า 
สุโขทัย 7

Musa (AAB)  
ຸ luai am a Su hothai 7ູ

ü ü

48 กล้วยน�้าว้าอุบล
Musa (ABB)  

ຸ luai am a bonູ
ü ü

49 กล้วยบางคณทีใน
Musa (ABB)  

ຸ luai Bang honthi aiູ
ü ü

50 กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่
Musa (AAB)  

ຸ luai riao Ban aiູ
ü

51 กล้วยพระยาเสวย
Musa (ABB)  

ຸ luai hra a Sa oeiູ
ü ü

52
กล้วยพาโล
กาฬสินธุ์

Musa (ABB)  
ຸ luai halo alasinູ

ü

53 กล้วยร้อยหวี Musa (AAB) ຸ luai oi iູ ü

54
กล้วยลังกา
นครสวรรค์

Musa (AAB)  
ຸ luai Lang a a hon Sa anູ

ü

55 กล้วยเล็บช้างกุด
Musa (BBB)  

ຸ luai Lep Chang utູ
ü

56 กล้วยเล็บมือนาง
Musa (AA)  

ຸ luai Lep Mue angູ
ü ü
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82 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ล�า บ ชื่อสาม ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กิน ้

ยวก ปลี
ผล

ผล ิบ ผลสก แปรรูป

57
กล้วยลูกไส้ด�า
ก�าแพงเพชร

Musa (ABB)  
ຸ luai Lu  Sai Dam 

amphaeng hetູ
ü

58 กล้วยหวานทับแม้ว
Musa (AAA)  

ຸ luai an hap Maeoູ
ü

59 กล้วยหอมค่อม
Musa (AAA)  

ຸ luai om homູ
ü

60 กล้วยหอมจันทร์
Musa (AA)  

ຸ luai om Chanູ
ü

61 กล้วยหอมจ�าปา
Musa (AAA)  

ຸ luai om Champaູ
ü

62 กล้วยหอมไต้หวัน
Musa (AAA)  

ຸ luai om ai anູ
ü

63 กล้วยหอมทอง
Musa (AAA)  

ຸ luai om hongູ
ü

64
กล้วยหอม
นครพนม

Musa (AAA)  
ຸ luai om a hon hanomູ

ü

65 กล้วยหอมผลสั้น
Musa (AAA)  

ຸ luai om hon Sanູ
ü ü ü

66 กล้วยหอมพม่า
Musa (AAA)  

ຸ luai om hamaູ
ü

67 กล้วยหักมุกเขียว
Musa (ABB)  

ຸ luai a mu  hiaoູ
ü ü ü

68 กล้วยหักมุกนวล
Musa (ABB)  

ຸ luai a mu  uanູ
ü ü ü

69 กล้วยหิน Musa (ABB) ຸ luai inູ ü ü ü

70 กล้วยไฮเกท Musa (AAA) ຸ luai ai etູ ü
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น�้าว้านวล น�้าว้าด�า น�้าว้าเขียว น�้าว้าค่อม กอเดียวมีลูกดก
น�้าว้าลูกใส้ด�า ต�าใส่ครก มะลิอ่อง เพียงลองยกชื่อให้ฟัง
กล้วยน�้าว้าหลายพันธุ์สรรมาฝาก ท�า กล้วยตากอบน�้าผึ้งโด๊ปดึ็งดั็ง
กล้วยดิบดิบฉาบขายได้สตังค์ ชมหรือยังกล้วยลอยแก้วชิมแล้วราย
กล้วยกวน กล้วยบวชชี มีดีอวด ส่งประกวด กล้วยเชื่อม สีแดงสวย
ขนมกล้วย สูตรแม่ท�าโชคอ�านวย ชมสวนกล้วยด้วยกันปลูกปัญญา
กล้วยมากมายหลายพันธุ์ชื่อมันแปลก ครั้งแรกแรกได้ฟังยังกังขา
เรื่องกล้วยกล้วยมีต�านานโบราณมา ใช้เป็นยาเป็นเครื่องพลีพิธีกรรม
กล้วยหอมทอง ลองทาน หวานทับแม้ว กล้วยขี้แมวหาดใหญ่ ใครไม่ข�า
กล้วยน�้าพัด อีกชื่อทราบ น�้ากาบด�า กล้วยประจ�าถิ่นจันทบุรี
กล้วยหลวง กล้วยผา กล้วยสา กล้วยส้ม ดูน่าชมไม่น้อย กล้วยร้อยหวี
กล้วยไร่ กล้วยนางพญา กล้วยตานี ใช้ หัวปลีต้มข่า เชิญมาซด
กล้วยนมสาว นมสวรรค์ ใครสรรชื่อ ใช้เป็นสื่ออร่อยด้วยลูกสวยสด
กล้วยตีนเต่า กล้วยสิ้นปลี กล้วยเทพรส กล้วยสามเดือน อร่อยหมด ใช่ค�าลวง
กล้วยป่า กล้วยตีบ กล้วยครั่ง กล้วยกระ กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยพระร่วง
กล้วยพม่าแหกคุก บุกทะลวง กล้วยหิน หวงซื้อมาราคาแพง
กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง ค่อนข้างใหญ่ เคยชิมไหม นิ้วมือนาง วางบนแผง
นิ้วจระเข้ เล็บมือนาง มาวางแสดง เล็บช้างกุด เนื้อแป้ง น่าต้มกิน
กล้วยกุ้งเขียว กลายพันธุ์จาก กล้วยนาค หาไม่ยาก หอมเขียวใหญ่ ให้ถวิล
หอมเขียวค่อม หล่นขั้วกลัวอดกิน พระเนื้อดินส�าเร็จด้วย กล้วยหอมจันทร์
ยังกล้วยบัวอีกหลายสีปลีมันสวย สร้างสวนกล้วยสุขใจเหมือนในฝัน
ประโยชน์มากประหยัดด้วยมาช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์โลกสดใสด้วยใบตอง

ที่มา : แก้ว (2561).
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84 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยกอกหมาก
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ดอกกะเทย/ดอก

เพศผู้ยังคงติดทน

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวเข้ม
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ส้ม
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 46 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่กลมด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.28)
6) ไหล่กาบปลี (0.24)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยกอกหมากเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AA ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง ไม่มปีน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 91 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหน่ึงมน 

ด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกมขีน สเีขยีวอ่อน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครือรปูทรงกระบอก ม ี3 หว ี 
ผลโค้ง ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีส้ม นุ่ม รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด
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Musa (AA) ‘Kluai Kok Mak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ
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86 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยโก๊ะ
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 15
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวานน้อย
13) จ�านวนเมล็ด/ผล 3 

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 69 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลปนด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่นมาก
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.35)
6) ไหล่กาบปลี (0.23)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยโก๊ะเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BBB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สนี�า้ตาลแกมด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร สเีขยีว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 169 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมน 

ท้ังสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วงแกมแดง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายไม่ม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครือรูปทรงกะบอก 
ม ี8 หว ีผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวานน้อย มี 3 เมล็ด 



87กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BBB) ‘Kluai Ko’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

88 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยขม
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ส้ม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 31 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลเข้ม
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน เหลืองหรือเขียว
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยขมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.4 เมตร สีเขียวแกมเหลือง มีปน 

สีน�้าตาลเข้มปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร สีชมพู
แกมม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 52 เซนติเมตร ยาวประมาณ 95 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทัง้สองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกันเล็กน้อย ปลาย
ม้วนขึ้น ด้านในสีเหลืองหรือสีเขียว มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



89กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Khom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

90 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยข้างกุฏิไส้ลาย
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ เหลืองแต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ชมพู

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 17
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล กลม
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 2.7 เมตร
3) เส้นรอบวง 25 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลเข้ม
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.48)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี ไม่มีไข

กล้วยข้างกุฏิไส้ลายเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.7 เมตร สีเขียวแกมเหลือง  
มีปนสีน�้าตาลเข้มเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร  
สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่มสีเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีว ผวิใบด้าน 
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 47 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว 
ท้ังสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวเข้ม กว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดง ซ้อนทบักนั 

บางส่วนปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 4 หวี 
ผลโค้งเล็กน้อย ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ
สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



91กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Khang Kut Sai Lai’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

92 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่ก�าแพงเพชร
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 12

2) จ�านวนผลต่อหวี 15
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 2.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 52.5 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ แนวระดับ
5) รูปร่างปลีกล้วย อ้วน (0.93)
6) ไหล่กาบปลี (0.28)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยไข่ก�าแพงเพชรเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.4 เมตร สีเขียวแกมเหลือง  
มปีนสนี�า้ตาลเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 52.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สเีขยีว 
เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น 
กว้างประมาณ 59 เซนติเมตร ยาวประมาณ 225 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก  
มี 12 หวี ผลตรง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ
สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



93กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Khai Kamphaeng Phet’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

94 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่ทองร่วง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 9

2) จ�านวนผลต่อหวี 20
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.6 เมตร
3) เส้นรอบวง 46 เซนติเมตร
4) สี เขียวอ่อน
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.42)
6) ไหล่กาบปลี (0.28)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยไข่ทองร่วงเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AA ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.6 เมตร สเีขยีวอ่อน มปีนสนี�า้ตาล
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 81 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ 
กว้างประมาณ 68 เซนติเมตร ยาวประมาณ 253 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบสอบเรียวท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวปานกลาง กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 9 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลงาช้าง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



95กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Khai Thong Ruang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

96 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่พระตะบอง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.3 เมตร
3) เส้นรอบวง 54 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.5)
6) ไหล่กาบปลี (0.33)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยไข่พระตะบองเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.3 เมตร สีเขียวปานกลาง  
มปีนสนี�า้ตาลแกมด�าปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 54 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 26.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 241 เซนติเมตร ปลายใบมนเลน็น้อย โคนใบ
มนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือ 

รปูทรงกระบอก ม ี6 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั 
ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผลสคีรีม ผลสกุผวิผลเป็นสเีหลอืงอ่อน เน้ือผลสขีาว นุ่ม รสหวานอมเปรีย้ว ไม่มเีมลด็



97กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Khai Phra Ta Bong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

98 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีกิ่งจันทร์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล กลม
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานมาก
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.8 เมตร
3) เส้นรอบวง 94 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่นมาก
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.36)
6) ไหล่กาบปลี (0.24)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยตานีกิ่งจันทร์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.8 เมตร สีเขียวแกมเหลือง  
มปีนสนี�า้ตาลด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 94 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร สชีมพู
แกมม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียว
เป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 65 เซนติเมตร ยาวประมาณ 215 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย  
โคนใบมนท้ังสองด้าน ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย สีเขียว กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลี 
สแีดงปนม่วง ซ้อนทับกนัเลก็น้อย ปลายไม่ม้วน ด้านในสแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครือรูปโคนตัด  
ม ี8 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มขีน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานมาก ไม่มีเมล็ด



99กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BB) ‘Kluai Tani King Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

100 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีหม้อ
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.25 เมตร
3) เส้นรอบวง 50 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิดขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนมาก/ขนสั้น
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.28)
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยตานีหม้อเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.25 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่มีสีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 55.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 88.2 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่ง
สอบเรียว ก้านช่อดอกมีขนมากและขนสั้น สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 22 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
มี 6 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



101กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BB) ‘Kluai Tani Mo’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

102 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีหอมทอง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ขาว
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล 253 

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 67 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 0%
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ ปิด
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.51)
6) ไหล่กาบปลี (0.22)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงแกมน�้าตาล
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยตานีหอมทองเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียว ไม่มีปน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 67 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องปิด ไม่มีครีบ 
ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาน 65 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 241 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้าง 
ประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีม่วงแกมน�้าตาล ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายไม่ม้วนขึ้น  
ด้านในสแีดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลแีคบ เครือรปูทรงกระบอก ม ี5 หว ีผลตรง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยี 

ติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เน้ือผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็น 

สีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน มีประมาณ 253 เมล็ด



103กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BB) ‘Kluai Tani Hom Thong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

104 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบค�า
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูอ่อน
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 69 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนสั้น
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.36)
6) ไหล่กาบปลี (0.30)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยตีบค�าเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ
เป็นคลื่น กว้างประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 199 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียว 
ท้ังสองด้าน ก้านช่อดอกมีขนสั้น สีเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วงแกมแดง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครอืรปูทรงกะบอก 
มี 6 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เชื่อมกันบางส่วน มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



105กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Tip Kham’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

106 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบนครสวรรค์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล 4 

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.23 เมตร
3) เส้นรอบวง 62 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน ด�าแกมม่วง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เหลือง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.14)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยตีบนครสวรรค์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.32 เมตร สีเขียวแกมเหลือง 
มีปนสีด�าแกมม่วงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 56 เซนติเมตร  
สีเหลือง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน 
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 210 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบมน 

ทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก 
มี 8 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน 
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลงาช้าง นุ่ม รสหวาน มี 4 เมล็ด



107กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Tip Nakhon Sawan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

108 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบมุกดาหาร
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.8 เมตร
3) เส้นรอบวง 5.3 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 0%
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย อ้วน (1)
6) ไหล่กาบปลี (0.97)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มนและแตกออก
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน เหลืองหรือเขียว
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยตีบมุกดาหารเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.8 เมตร สีเขียวปานกลาง  
ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 65 เซนติเมตร ยาวประมาณ 235 เซนติเมตร ปลายใบเหลีย่ม โคนใบด้านหน่ึงมนด้านหน่ึงสอบเรียว  
ก้านช่อดอกมีขน สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 4 หวี ผลโค้ง
เล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลผลสีขาว นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



109กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Tip Mukdahan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

110 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยโตนดพัทลุง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งใต้ยอด 

เกสรเพศเมีย

6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.3 เมตร
3) เส้นรอบวง 62 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20 %
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ ปิด
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.39)
6) ไหล่กาบปลี (0.25)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยโตนดพัทลุงเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.3 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 64 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็ก โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก
ไม่มีขน สีเขียวปานกลาง กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบาง
ส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 7 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



111กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Tanot Phatthalung’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

112 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองก�าปั่น
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ครีมแต้มชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 13

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสรเพศ

เมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ ฝาด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.9 เมตร
3) เส้นรอบวง 42 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ แดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ กลมทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.51)
6) ไหล่กาบปลี (0.27)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน เหลืองแกมส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยทองก�าป่ันเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 2.9 เมตร สเีขยีว มปีนสนี�า้ตาลแกม
ด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 42 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สแีดง เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 180 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกมีขน
เลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน ปลาย
ม้วนขึ้น ด้านในสีเหลืองแกมส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 7 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกันบางส่วน มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด



113กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Kam Pan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

114 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองขี้แมว
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.7 เมตร
3) เส้นรอบวง 30 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.28)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยทองขีแ้มวเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 2.7 เมตร สเีขยีว มปีนสนี�า้ตาลแกม 

ด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 44 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 41 เซนติเมตร ยาวประมาณ 154 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบแสอบเรียวทั้งสองด้าน 
ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย สีเขียว มีปนสีม่วง กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงปนม่วง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี4 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เช่ือมกนับางส่วน มขีน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อในสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



115กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Khi Maeo’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

116 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองส้ม
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 12

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ เปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.3 เมตร
3) เส้นรอบวง 62.5 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน ชมพูแกมม่วงถึงแดง
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.46)
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยทองส้มเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.3 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาลแกม
ด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร สีชมพูแกมม่วง
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน 
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 69 เซนติเมตร ยาวประมาณ 248 เซนติเมตร ปลายใบเหลี่ยม โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือ 

รูปทรงกระบอก มี 12 หวี ผลตรง ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกัน 

บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีเหลือง ผลสุกผิวผลเป็นงาช้าง เนื้อผลงาช้าง แน่น รสเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



117กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Som’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

118 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองเอย
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีมชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 40 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.40)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยทองเอยเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.4 เมตร สีเขียว ไม่มีปน เส้นรอบ
วง ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ  
ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 51 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 216 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวท้ังสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว 
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านใน 

สีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี ผลโค้ง พบซาก 

ก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผลงาช้าง ผลสกุ
ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



119กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Oei’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

120 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองโฮ๊ะ
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ จืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 4.5 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.41)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มนและแตกออก
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยทองโฮ๊ะเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AA ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.4 เมตร สเีขยีว มปีนสนี�า้ตาลแกมด�า
ปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ  
47 เซนติเมตร ยาวประมาณ 195 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรยีว ก้านช่อดอก 

ไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.1 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลาย
ม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี6 หว ีผลโค้งเลก็น้อย 
พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผล
สีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลงาช้าง แน่น รสจืด ไม่มีเมล็ด



121กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Thong Ho’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

122 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยท่าแม่จันเชียงราย
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล 6 

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.39 เมตร
3) เส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.25)
6) ไหล่กาบปลี (0.38)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยท่าแม่จันเชียงรายเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.39 เมตร สีเขียว มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร สีเขียว 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 59 เซนติเมตร ยาวประมาณ 208 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนด้านหน่ึง 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก  
มี 7 หวี ผลโค้ง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีงาช้าง นุ่ม รสหวานน้อยหรือจืด มี 6 เมล็ด



123กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Tha Mae Chan Chiang Rai’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

124 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเทพพนม
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 9

2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 71 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เหลือง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.46)
6) ไหล่กาบปลี (0.27)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยเทพนมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.4 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�าปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 71 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร  
สีเหลือง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 63 เซนติเมตร ยาวประมาณ 250 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวอ่อน กว้างประมาณ 3.4 เซนติเมตร ปลรีปูปานกลาง กาบปลสีแีดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันเล็กน้อย ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปบันไดเวียน  
ม ี9 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ติดทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน 
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



125กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Thepphanom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

126 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเทพรส
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 11

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.8 เมตร
3) เส้นรอบวง 60.5 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.33)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี ชัดเจนมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยเทพรสเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BBB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.8 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 60.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 43 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ
เป็นคลื่น กว้างประมาณ 59.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 191.5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึ่งมน
อกีด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวอ่อน กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดง
แกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายไม่ม้วน ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือ
รูปทรงกระบอก มี 7 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกัน 

บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองเนื้อผลสีขาว นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



127กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Theppharot’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

128 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนมสวรรค์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ แต้มชมพูม่วง
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 10
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.7 เมตร
3) เส้นรอบวง 47 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.30)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยนมสวรรค์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.7 เมตร สีเขียวแกมเหลือง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 57 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบด้านหน่ึงมน 

ด้านหน่ึงสอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.1 เซนติเมตร ปลรูีปหอก กาบปลสีม่ีวงแกมแดง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี10 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกนับางส่วน มขีน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



129กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nom Sawan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

130 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนาก
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีมแต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวแกมม่วง
9) สีเปลือกผลสุก แดงแกมส้ม
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ส้ม
12) รสชาติ หวานน้อย
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 69 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง
4) สีขอบก้านใบ แดงแกมม่วง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.27)
6) ไหล่กาบปลี (0.42)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี ไม่มีไข

กล้วยนากเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAA ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 4.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง มปีนสนี�า้ตาล
เล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 32 เซนติเมตร มีสีแดงแกมม่วง  
เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 56 เซนติเมตร ยาวประมาณ 158 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สม่ีวงแกมเขยีว กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ปลรีปูคล้ายลกูข่าง กาบปลสีม่ีวง ซ้อนทบักนั 

สนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก  
มี 3 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว 
แกมม่วง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีแดงแกมส้ม เนื้อผลสีส้ม นุ่ม รสหวานน้อย ไม่มีเมล็ด



131กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

132 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากค่อม
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีมแต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันส่วนใหญ่
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวแกมม่วง
9) สีเปลือกผลสุก ส้มแกมแดง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ส้ม
12) รสชาติ เปรี้ยวอมหวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.84 เมตร
3) เส้นรอบวง 46 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.42)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยนากค่อมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.84 เมตร สีเขียวแกมแดง มีปน 

สนี�า้ตาลแกมแดง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 46 เซนติเมตร สชีมพูแกมม่วง
ถงึแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนทียั่งม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบ 

เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 59 เซนติเมตร ยาวประมาณ 188 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรยีวทัง้สองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีแดง กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อน
ทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือกล้วยรูปบันไดเวียน  
มีจ�านวนหวี 3 หวี ผลโค้ง พบก้านเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันส่วนใหญ่ ไม่มีขน ผลดิบ
สีเขียวแกมม่วง เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีส้มแกมแดงเนื้อผสสีส้ม แน่น รสเปรี้ยวอมหวาน ไม่มีเมล็ด



133กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak Khom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

134 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากไท
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีมแต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 8
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

9) สีเปลือกผลสุก แดงแกมส้ม
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ส้ม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 2.7 เมตร
3) เส้นรอบวง 43 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลปนแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพู
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.43)
6) ไหล่กาบปลี (0.27)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี ไม่มีไข

กล้วยนากไทเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.7 เมตร สีเขียวแกมแดง มีปนสี
น�า้ตาลแกมแดงเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 4.3 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 42 เซนติเมตร สชีมพู  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 51 เซนติเมตร ยาวประมาณ 170 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีม่วงแกมเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือลักษณะคล้ายบันไดเวียน 
มี 3 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เชื่อมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีชมพู
หรือชมพูแกมม่วง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีแดงแกมส้ม เนื้อผลสีส้ม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



135กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak Thai’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

136 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากมุก
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาวใส
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 9

3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล แหลม
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เขียว
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 1.85 เมตร
3) เส้นรอบวง 25 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.41)
6) ไหล่กาบปลี (0.27)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยนากมุกเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 1.85 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 48 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อน 

ทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 6 หวี  
ผลตรง ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



137กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak Muk’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

138 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากยักษ์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีมแต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 8
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

9) สีเปลือกผลสุก น�้าตาล
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก เหลืองอ่อน
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.6 เมตร
3) เส้นรอบวง 36 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพู
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ แหลมทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.28)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี ไม่มีไข

กล้วยนากยักษ์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.6 เมตร สีเขียวแกมแดง มีปน 

สนี�า้ตาลแกมด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร สชีมพู  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 48 เซนติเมตร ยาวประมาณ 159 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สม่ีวง กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลรีปูคล้ายลกูข่าง กาบปลสีแีดงแกมม่วง 
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกะบอก มี 3 หวี  
ผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสชีมพูหรือ
สีชมพูแกมม่วง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีน�้าตาล เนื้อผลสีเหลืองอ่อน นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



139กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak Yak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

140 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนางกรายสุรินทร์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ แต้มชมพู
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีมแกมชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ขาว
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.3 เมตร
3) เส้นรอบวง 50 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.31)
6) ไหล่กาบปลี (0.20)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยนางกรายสุรินทร์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.3 เมตร สีเขียว ไม่มีปน 
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
56 เซนติเมตร ยาวประมาณ 226 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว  
กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม 

แกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก มี 6 หวี ผลตรง พบซาก 

ก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผลสคีรมี ผลสกุ 

ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



141กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nang Krai Surin’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

142 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนิ้วจระเข้
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลืองแกมส้ม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเป็นรูปตัวเอส
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.7 เมตร
3) เส้นรอบวง 3.7 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.30)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน้ิวจระเข้เป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 2.7 เมตร สเีขยีว มปีนสนี�า้ตาลแกม 

แดงปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 37 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง 
ประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกมขีนเลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทับกนั 

สนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 4 หวี ผลโค้ง 
เป็นรูปตัวเอส พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



143กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Niu Chorakhe’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

144 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนิ้วมือนาง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลืองอ่อน
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล กลม
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 48 เซนติเมตร
4) สี เขียวอ่อน
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.35)
6) ไหล่กาบปลี (0.24)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน้ิวมอืนางเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.4 เมตร สเีขยีวอ่อน มปีนสนี�า้ตาล
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 4.8 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 73 เซนติเมตร ยาวประมาณ 235 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน  
ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครอืรปูบันไดเวยีน ม ี5 หว ีผลตรง 
ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกันบางส่วน มีขน ผลดิบสีเขียว เน้ือผล 

สีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



145กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Niu Mue Nang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

146 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าเชียงราย
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 59 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย รูปหอก/ผอม (0.30)
6) ไหล่กาบปลี (0.21)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าเชียงรายเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.2 เมตร สีเขียวแกมแดง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร  
สเีขยีวอ่อน เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบ 

เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 64 เซนติเมตร ยาวประมาณ 275 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบด้านหน่ึงมน 

อกีด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวปานกลาง กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีม่ีวง 
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี6 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เช่ือมกนับางส่วน มขีน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



147กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nam Chiang Rai’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

148 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าพัทลุง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงก่อนใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.9 เมตร
3) เส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.31)
6) ไหล่กาบปลี (0.25)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�า้พัทลงุเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.9 เมตร สเีขยีวแกมเหลอืง ไม่มปีน 
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 44 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้ง
เข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 188 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหน่ึงมนด้านหน่ึงสอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 4.6 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก ม ี8 หวี 
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



149กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nam Phatthalung’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

150 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าขาวแพร่
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 68.5 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เหลือง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.4)
6) ไหล่กาบปลี (0.02)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าว้าขาวแพร่เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.5 เมตร สีเขียว ไม่มีปน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 68.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีเหลือง เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ  
68 เซนติเมตร ยาวประมาณ 141 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบกลมทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก 

ไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.8 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลาย
ม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี8 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซาก
ก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผลสคีรมี ผลสกุ 

ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



151กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Khao Phrae’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

152 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าครั่ง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย –
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก งาช้าง
10) สีเนื้อผลดิบ เหลือง
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 63.5 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.34)
6) ไหล่กาบปลี (0.20)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าว้าครั่งเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.2 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

เล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 63.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 58 เซนติเมตร ยาวประมาณ 205 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบกลมท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก มี 4 หวี  
ผลตรง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน 
เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



153กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Khrang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

154 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าแดงนครพนม
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย –
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ –

ผล
1) จ�านวนหวี 13

2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.45 เมตร
3) เส้นรอบวง 89 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย –
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.40)
6) ไหล่กาบปลี (0.24)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยน�้าว้าแดงนครพนมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.45 เมตร สีเขียว 
ปานกลาง ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 89 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็น
คลื่น กว้างประมาณ 73 เซนติเมตร ยาวประมาณ 335 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมน 

อีกด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.6 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี13 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



155กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Daeng Nakhon Phanom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

156 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าด�า
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย –
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 13

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ น�้าตาลหรือ 

น�้าตาลแดง

9) สีเปลือกผลสุก น�้าตาล
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 51 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เหลือง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ –
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.31)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�้าว้าด�าเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.5 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�ามาก เส้นรอบวง ยาวประมาณ 51 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร สีเหลือง 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้ม ผิวใบด้าน แผ่นใบ
เป็นคลื่น กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 191 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน  
ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี5 หว ี 
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ
สีน�้าตาล หรือน�้าตาลแดง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีน�้าตาล เนื้อผลสีเหลือง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



157กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Dam’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

158 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้านครศรีธรรมราช 
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีส่วนฐานของ

ก้านเกสรเพศเมีย
ยื่นออกมา

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย โค้งลง
2) ความสูง 3.9 เมตร
3) เส้นรอบวง 49 เซนติเมตร
4) สี แดงแกมม่วง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.29)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ชมพูแกมม่วง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�า้ว้านครศรธีรรมราชเป็นกล้วยกลุม่จโีนม ABB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 3.9 เมตร สแีดงแกมม่วง  
มีปนสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร สีเขียว 
เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น 
กว้างประมาน 36 เซนติเมตร ยาวประมาณ 153 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนอีกด้านหนึ่ง 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทับกนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก  
มี 5 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



159กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Nakhon Si Thammarat’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลสุกผ่าตามยาว ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

160 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้านวลจันทร์ 
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย –
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 54 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.37)
6) ไหล่กาบปลี (0.23)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�้าว้านวลจันทร์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.4 เมตร สีเขียวปานกลาง  
ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 54 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 4.2 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 
55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 74 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหน่ึงมนอีกด้านหน่ึงเรียวแหลม  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวแกมม่วง กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทับกนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก มี 8 หวี 
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีขาวสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม แน่น รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด



161กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Nuan Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

162 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าปากช่อง 50
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 13

2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เหลี่ยมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.8 เมตร
3) เส้นรอบวง 87 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.37)
6) ไหล่กาบปลี (0.31)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�า้ว้าปากช่อง 50 เป็นกล้วยกลุม่จโีนม ABB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 4.8 เมตร สเีขยีว ไม่มปีน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 87 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 75 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า  
มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
79 เซนติเมตร ยาวประมาณ 289 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรียว 
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน  
ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 13 หวี  
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีวอ่อน  
เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด



163กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Pak Chong 50’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

164 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าเพชรบุรี
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 69 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี แหลม
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�้าว้าเพชรบุรีเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียวปานกลาง 
ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 85 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง 
ประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 230 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบมนท้ังสองด้าน ก้านช่อดอก 

ไม่มีขน สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 8 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดท่ีปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกันบางส่วน มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



165กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Phetchaburi’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

166 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าแพร่
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ส้ม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 31 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลเข้ม
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน เหลืองหรือเขียว
5) รอยแผลกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยน�้าว้าแพร่เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 12 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

เลก็น้อย ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี7 หว ี 
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



167กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Phrae’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

168 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 9

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.8 เมตร
3) เส้นรอบวง 68 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียวปานกลาง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.37)
6) ไหล่กาบปลี (0.25)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยน�้าว้ามะลิอ่องเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 38 เมตร สีเขียวปานกลาง  
มีปนสีน�้าตาลเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 68 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร สีเขียว
ปานกลาง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 69 เซนติเมตร ยาวประมาณ 208 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบ 

ด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ปลรูีปปานกลาง  
กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลแีคบ เครือ
รูปทรงกระบอก มี 9 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกัน
บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองเนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



169กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Maliong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

170 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 3
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูแกมม่วง
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ แดงแกมม่วง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งใต้ยอดเกสร

เพศเมีย

6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 10
2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 61 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.28)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 3 เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียว มีปน 

สีน�้าตาลแกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 61 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบปิด มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 58 เซนติเมตร ยาวประมาณ 238 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
มี 10 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



171กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 3’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

172 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 4
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลืองแกมชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งใต้ยอดเกสร

เพศเมีย

6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 12

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 60 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.39)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ส้มแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 4 เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.2 เมตร สีเขียว ไม่มีปน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
58 เซนติเมตร ยาวประมาณ 191 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน  
สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีส้มแกมแดง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น  
ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 12 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซาก 

ก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เน้ือผลสีขาว  
ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



173กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 4’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

174 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 6
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลืองแกมชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 12

2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เหลี่ยมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 59 เซนติเมตร
4) สี เขียวอ่อน
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.33)
6) ไหล่กาบปลี (0.23)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ส้มแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 6 เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.2 เมตร สีเขียวอ่อน มีปน 

สีน�้าตาลแกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 53 เซนติเมตร ยาวประมาณ 187 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีส้ีมแกมแดง ซ้อนทบักนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี12 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน  
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



175กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 6’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

176 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 7
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลืองแกมชมพู
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 10
2) จ�านวนผลต่อหวี 18
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เหลี่ยมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 56 เซนติเมตร
4) สี เขียวอ่อน
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ ปิด
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.40)
6) ไหล่กาบปลี (0.25)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ส้มแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยน�า้ว้าสโุขทัย 7 เป็นกล้วยกลุม่จโีนม ABB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 4.2 เมตร สนี�า้ตาลแกมแดง 
เล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 56 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 58 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องปิด  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
52 เซนติเมตร ยาวประมาณ 195 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว 
กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีส้มแกมแดง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านใน 

สแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลปีานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี10 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสร
เพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีวอ่อน เน้ือผลสคีรมี ผลสกุผวิผล
เป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



177กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 7’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

178 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าอุบล
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ –
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.45 เมตร
3) เส้นรอบวง 85 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.35)
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยน�้าว้าอุบลเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.45 เมตร สีเขียวปานกลาง  
ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 85 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 
61 เซนติเมตร ยาวประมาณ 228 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรียว 
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.9 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน  
ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มปนแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 6 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



179กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Ubon’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

180 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยบางคณทีใน
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 10
2) จ�านวนผลต่อหวี 17
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เหลี่ยมบางส่วน
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก ครีม
10) สีเนื้อผลดิบ เหลือง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 2.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 52 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ มีส่วนโค้ง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.32)
6) ไหล่กาบปลี (0.22)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยบางคณทีในเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.4 เมตร สีเขียวปานกลาง  
ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 71 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง 
ประมาณ 47 เซนติเมตร ยาวประมาณ 215 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหน่ึงมนอีกด้านหน่ึง 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครือรูปทรงกระบอก ม ี10 หวี  
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



181กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

Musa (ABB) ‘Kluai Bang Khonthi Nai’



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

182 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีมแกมม่วง
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 15
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ ฝาด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.1 เมตร
3) เส้นรอบวง 45 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่นมาก
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.46)
6) ไหล่กาบปลี (0.38)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยเปร้ียวบ้านไร่เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.1 เมตร สีเขียวแกมเหลือง  
มีปนสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 43 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียวแกมม่วง เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 68.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 202 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมน 

ด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.4 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง 
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก 
มี 8 หวี ผลโค้งเล็กน้อย ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีงาช้าง แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด



183กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

Musa (AAB) ‘Kluai Priao Ban Rai’



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

184 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยพระยาเสวย
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เหลี่ยมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ส้มแกมชมพู
12) รสชาติ ฝาด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.65 เมตร
3) เส้นรอบวง 58 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.46
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี แหลม
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยพระยาเสวยเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.65 เมตร สีเขียวปานกลาง  
มีปนสีน�้าตาลเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 58 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ 
กว้างประมาณ 75 เซนติเมตร ยาวประมาณ 229 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน ก้าน 

ช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 6 หวี  
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีส้มแกมชมพู แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด



185กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

Musa (ABB) ‘Kluai Phraya Sawoei’



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

186 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยพาโลกาฬสินธุ์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อมใบ

ประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีส่วนฐานของ

ก้านเกสรเพศเมีย
ยื่นออกมา

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย โค้งลง
2) ความสูง 4 เมตร
3) เส้นรอบวง 55 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.30)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ชมพูแกมม่วง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยพาโลกาฬสินธุ์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4 เมตร มีสีเขียวแกมแดง  
มีปนสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 37 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนท้ัง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือ 

รูปทรงกะบอก มี 6 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน 
ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



187กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

Musa (ABB) ‘Kluai Phalo Kalasin’



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

188 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยร้อยหวี
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 41

2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีส่วนฐานของ

ก้านเกสรเพศเมีย
ยื่นออกมา

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.15 เมตร
3) เส้นรอบวง 60 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนมาก/ขนสั้น
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ แน่นมาก
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.36)
6) ไหล่กาบปลี (0.39)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยร้อยหวีเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.15 เมตร สีเขียวแกมเหลือง มีปน 

สีน�้าตาล เส้นรอบวง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง 
ประมาณ 69.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 212 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนท้ังสองด้าน ก้านช่อดอก 

มีขนมากหรือขนสั้น สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 4.15 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี41 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



189กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Roi Wi’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

190 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยลังกานครสวรรค์
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อมใบ

ประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 11

2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4 เมตร
3) เส้นรอบวง 62 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.34)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงเข้มเกือบด�า
4) สีกาบปลีด้านใน ชมพูแกมม่วง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยลงักานครสวรรค์เป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 4 เมตร สเีขยีวแกมแดง มปีน 

สนี�า้ตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 65 เซนติเมตร สชีมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีม่วงแดง เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้ม ด้าน 
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 66 เซนติเมตร ยาวประมาณ 237 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมน 

อกีด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกมขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 4.9 เซนติเมตร ปลรีปูปานกลาง กาบปลสีม่ีวงเข้ม 

เกือบด�า ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือ
รปูทรงกะบอก ม ี11 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากดอกติดทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เช่ือมกนับางส่วน มขีน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีงาช้าง นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



191กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Langka Nakhon Sawan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

192 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเล็บช้างกุด
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ครีมชมพู

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวปานกลาง
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 4.1 เมตร
3) เส้นรอบวง 70 เซนติเมตร
4) สี เขียวอ่อน
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.35)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มนและแตกออก
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยเลบ็ช้างกดุเป็นกล้วยกลุม่จโีนม BBB ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 4.1 เมตร สเีขยีวอ่อน มปีนสนี�า้ตาล 

แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 214 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก 

ไม่มีขน มีปนสีม่วงแกมน�้าตาลถึงม่วงด�า กว้างประมาณ 3.4 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายไม่ม้วนขึ้น ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก  
มี 7 หวี ผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ
สีเขียวปานกลาง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองเนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



193กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BBB) ‘Kluai Lep Chang Kut’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

194 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเล็บมือนาง
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3 เมตร
3) เส้นรอบวง 36 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.39)
6) ไหล่กาบปลี (0.34)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยเล็บมือนางเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

ปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 18.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 223 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรยีว  
ก้านช่อดอกมขีนเลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 2.1 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีม่ีวง ซ้อนทับกนับางส่วน 
ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องเล็กน้อยหรือไม่มี ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
มี 7 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกันบางส่วน มีขน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



195กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Lep Mue Nang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

196 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยลูกไส้ด�าก�าแพงเพชร 
อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล แหลม
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ งาช้าง
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล 1 เมล็ด

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ ไม่มี
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เหลือง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.38)
6) ไหล่กาบปลี (0.32)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยลูกไส้ด�าก�าแพงเพชรเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียว 
ปานกลาง ไม่มีปน เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 61 เซนติเมตร สีเหลือง 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 225 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนด้านหน่ึง 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3.1 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก 
มี 8 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว 1 เมล็ด
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Musa (ABB) ‘Kluai Luk Sai Dam Kamphaeng Phet’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก
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198 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี  17 (17)
3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านยอดเกสร

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.1 เมตร
3) เส้นรอบวง 49 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนเล็กน้อย
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.34) 
6) ไหล่กาบปลี (0.22)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยหวานทับแม้วเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAA ล�าต้นเทียม สงูประมาณ 2.5–3.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง  
มปีนสนี�า้ตาลแกมแดง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 40–50 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 39 เซนติเมตร สเีขยีว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเข้มเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 67 เซนติเมตร ยาวประมาณ 224 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึง 
สอบเรยีว ก้านช่อดอกมขีนเลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีม่ีวง ซ้อนทบักนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี 
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีติดท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

กล้วยหวานทับแม้ว



199กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Wan Thap Maeo’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

200 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เขียวอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลือง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 1 เมตร
3) เส้นรอบวง 31 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน ด�าแกมม่วง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.48)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มน
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยหอมค่อมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 1 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน
สีด�าแกมม่วงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 43 เซนติเมตร ยาวประมาณ 73 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี4 หว ีผลโค้ง  
ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผล
สีครีม สุกผิวผลเป็นสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมค่อม



201กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Khom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

202 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 8
2) จ�านวนผลต่อหวี 16
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ขาว
12) รสชาติ ฝาด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 31 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลเข้ม
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.44)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน เหลืองหรือเขียว
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยหอมจันทร์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.2 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล 

แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 48 เซนติเมตร ยาวประมาณ 140 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนท้ังสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมส้ม ซ้อนทับกัน 

เล็กน้อย ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกะบอก มี 5 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมจันทร์



203กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Hom Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

204 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ เหลือง
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล ไม่มี
7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 1.59 เมตร
3) เส้นรอบวง 20 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ มีส่วนโค้ง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.40)
6) ไหล่กาบปลี (0.27)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี ชัดเจนมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อย

กล้วยหอมจ�าปาเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 1.59 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล
แกมแดงมาก เส้นรอบวง ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนอกีด้านหน่ึงสอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก มี 3 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลงาช้าง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมจ�าปา



205กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Champa’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

206 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 3

2) จ�านวนผลต่อหวี 9

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เขียว
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 2.05 เมตร
3) เส้นรอบวง 25 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ มีส่วนโค้ง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.49)
6) ไหล่กาบปลี (0.29)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันสนิท
3) สีกาบปลีด้านนอก ส้มแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน ชมพูแกมม่วง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยหอมไต้หวนัเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 2.05 เมตร สเีขยีว มปีนสนี�า้ตาล 

แกมแดงเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 18 เซนติเมตร สชีมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวอ่อนเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 39 เซนติเมตร ยาวประมาณ 107 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหน่ึงมน 

อกีด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 1.1 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีส้ีมแกมแดง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครอืรปูทรงกระบอก 
ม ี3 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว
อ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเขียว เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมไต้หวัน



207กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Taiwan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

208 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 53 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาล
3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.45)
6) ไหล่กาบปลี (0.34)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยหอมทองเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.4 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปน
สีน�้าตาล เส้นรอบวง ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 37 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด 
ขอบกว้าง มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 
61 เซนติเมตร ยาวประมาณ 217 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งสอบเรียว 
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.1 เซนติเมตร ปลรีปูปานกลาง กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องเล็กน้อยหรือไม่มี ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก  
มี 5 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 

สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมทอง



209กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Thong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

210 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ครีม

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีส่วนฐานของ

ก้านเกสรเพศเมีย
ยื่นออกมา

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เขียว
10) สีเนื้อผลดิบ เขียว
11) สีเนื้อผลสุก งาช้าง
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย โค้งลง
2) ความสูง 2 เมตร
3) เส้นรอบวง 4.5 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมแดง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน ด�าแกมม่วง
3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขนมาก/ขนสั้น
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.47)
6) ไหล่กาบปลี (0.20)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ส้มแกมแดง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยหอมนครพนมเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2 เมตร สีเขียวแกมแดง มีปน 

สีด�าแกมม่วง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีชมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 67 เซนติเมตร ยาวประมาณ 153 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน 
ก้านช่อดอกมีขนมากและขนสั้น มีปนสีม่วงแกมน�้าตาลถึงม่วงด�า กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ปลีรูปหอก 
กาบปลีสีส้มแกมแดง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายไม่ม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลี
ปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก มี 6 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกัน
บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีเขียว ผลสุกผิวผลเป็นสีเขียว เนื้อผลสีงาช้าง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมนครพนม



211กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Nakhon Phanom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

212 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูอ่อน
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย โค้งบริเวณโคน
6) สียอดเกสรเพศเมีย ขาว
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 4

2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล คอขวด
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 2.2 เมตร
3) เส้นรอบวง 39 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ท�ามุมเล็กน้อย
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.45)
6) ไหล่กาบปลี (0.26)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมากหรือไม่มี

กล้วยหอมผลสั้นเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 2.2 เมตร สีเขียวเหลือง มีปน 

สนี�า้ตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 39 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สชีมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ
เป็นคลื่น กว้างประมาณ 42 เซนติเมตร ยาวประมาณ 165 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนอีก 

ด้านหนึ่งสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีม่วง 
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก 
ม ี4 หว ีผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมผลสั้น



213กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Phon San’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

214 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ขาว
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 0.75 เมตร
3) เส้นรอบวง 29 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข ไม่มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ปานกลาง (0.46)
6) ไหล่กาบปลี (0.31)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้ม
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขน้อยมาก

กล้วยหอมพม่าเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 0.75 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาล
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 29 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีชมพูแกม
ม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน 
แผ่นใบเรียบ กว้างประมาณ 45 เซนติเมตร ยาวประมาณ 147 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทัง้สองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ปลรีปูคล้ายลกูข่าง กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี ผล  
โค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว เน้ือผล
สีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมพม่า



215กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Phama’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

216 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงหลังใบประดับ
4) สีดอกเพศผู้ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย เหลือง
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 6
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานน้อยหรือจืด
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 3.75 เมตร
3) เส้นรอบวง 65 เซนติเมตร
4) สี เขียวปานกลาง
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 20–50%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.35)
6) ไหล่กาบปลี (0.25)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขปานกลาง

กล้วยหักมุกเขียวเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.75 เมตร สีเขียวปานกลาง  
ปนสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 65 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 

เป็นคลื่น กว้างประมาณ 64 เซนติเมตร ยาวประมาณ 206 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี6 หว ี 
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด

กล้วยหักมุกเขียว



217กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Hakmuk Khiao’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

218 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ชมพูหรือ 

ชมพูแกมม่วง

2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 7
2) จ�านวนผลต่อหวี 14

3) รูปร่างผลกล้วย ตรง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยมชัดเจน
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีส่วนฐานของ

ก้านเกสรเพศเมีย
ยื่นออกมา

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียวอ่อน
9) สีเปลือกผลสุก เหลืองอ่อน
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวานอมเปรี้ยว
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย โค้งลง
2) ความสูง 3.4 เมตร
3) เส้นรอบวง 68 เซนติเมตร
4) สี เขียวแกมเหลือง
5) ไข มีไข

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมด�า
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง
4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุม 45 องศา
3) การปรากฏของเครือ โปร่ง
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.42)
6) ไหล่กาบปลี (0.35)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มนและแตกออก
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมแดง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยหักมุกนวลเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 3.4 เมตร สีเขียวปนเหลือง มีปน 

สีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 6.8 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 38 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สเีขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มท่ีสเีขยีวเข้มเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 57.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 172.4 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้าน 

ช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวเข้ม กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลรีปูปานกลาง กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทับกนั
บางส่วน ปลายไม่ม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก 
มจี�านวนหว ี7 หว ีผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมยีท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบ 

สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

กล้วยหักมุกนวล



219กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Hakmuk Nuan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

220 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ขาว
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลือง
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 12

3) รูปร่างผลกล้วย โค้งเล็กน้อย
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง กลม
5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล ไม่เชื่อมกัน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก เหลือง
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก ครีม
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย ตั้งตรง
2) ความสูง 4.5 เมตร
3) เส้นรอบวง 88.5 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ 0%
2) สีของปน ไม่มี
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า
4) สีขอบก้าบใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน
6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก ไม่มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ท�ามุมเล็กน้อย
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย อ้วน (0.62)
6) ไหล่กาบปลี (0.30)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี มนและแตกออก
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันเล็กน้อย
3) สีกาบปลีด้านนอก แดงแกมม่วง
4) สีกาบปลีด้านใน แดง
5) รอยแผลกาบปลี ชัดเจนมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยหินเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม ABB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียว ไม่มีปน เส้นรอบวง 
ยาวประมาณ 88.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว ประมาณ 63 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ  
ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 230 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหน่ึงมนอีกด้านหน่ึงสอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3.3 เซนติเมตร ปลรีปูคล้ายลกูข่าง กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั 

เลก็น้อย ปลายม้วนขึน้ ด้านในสแีดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี8 หว ีผลตรง พบซาก
ก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เชื่อมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีส้ม ผลสุกผิวผล 

เป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นิ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหิน
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Musa (ABB) ‘Kluai Hin’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก
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อก
1) สีพื้นกลีบรวมเชิงประกอบ ครีม
2) สีพูกลีบรวมเชิงประกอบ เหลืองแกมส้ม
3) ลักษณะดอกเพศผู้ ร่วงพร้อม 

ใบประดับ

4) สีดอกเพศผู้ ครีม
5) ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย ตรง
6) สียอดเกสรเพศเมีย ครีม
7) สีโคนรังไข่ ขาว

ผล
1) จ�านวนหวี 5
2) จ�านวนผลต่อหวี 10
3) รูปร่างผลกล้วย โค้ง
4) รูปร่างผลผ่าตามขวาง เป็นเหลี่ยม 

เล็กน้อย

5) รูปร่างปลายผล ปลายทู่
6) ซากดอกติดที่ปลายผล มีก้านเกสร 

เพศเมียติดอยู่

7) การเชื่อมก้านผล เชื่อมกันบางส่วน
8) สีเปลือกผลดิบ เขียว
9) สีเปลือกผลสุก น�้าตาล
10) สีเนื้อผลดิบ ครีม
11) สีเนื้อผลสุก เหลืองอ่อน
12) รสชาติ หวาน
13) จ�านวนเมล็ด/ผล ไม่มี

ล�าต้นเทียม
1) ลักษณะวิสัย กึ่งตั้งตรง
2) ความสูง 1.6 เมตร
3) เส้นรอบวง 39 เซนติเมตร
4) สี เขียว
5) ไข มี

ใบ
1) ปนที่โคนก้านใบ  20%
2) สีของปน น�้าตาลแกมแดง
3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง
4) สีขอบก้านใบ เขียว
5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม
6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อ อก ปลี
1) ขนบนก้านช่อดอก มีขน
2) ต�าแหน่งเครือกล้วย ห้อยลงในแนวตั้งฉาก
3) การปรากฏของเครือ แน่น
4) ต�าแหน่งก้านดอกเพศผู้ ตรงลงข้างล่าง
5) รูปร่างปลีกล้วย ผอม (0.39)
6) ไหล่กาบปลี (0.13)

กาบปลี
1) ปลายกาบปลี ปานกลาง
2) การหุ้มกาบปลี ซ้อนทับกันบางส่วน
3) สีกาบปลีด้านนอก ม่วงอ่อน
4) สีกาบปลีด้านใน ส้มแกมเหลือง
5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก
6) ลักษณะของกาบปลี ม้วน
7) ไขบนกาบปลี ไม่มีไข

กล้วยไฮเกทเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม AAA ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 1.6 เมตร สีเขียว มีปนสีน�้าตาลแกม 

แดงเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 3.9 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง ไม่มีครีบ ใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มท่ีสีเขียวเข้ม ผิวใบด้าน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกมีขน สีเขียว กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีม่วงอ่อน ซ้อนทับกัน 

บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมเหลือง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก  
ม ี5 หว ีผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมยีติดอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีน�้าตาล เนื้อผลสีเหลืองอ่อน นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยไฮเกท
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Musa (AAA) ‘Kluai Hai Ket’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปนที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง
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กล้วยบางคณทีใน 81, 1
กล้วยประดับ 39
กล้วยป่า  32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
กล้วยป่าอบิสซิเนีย  34
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กล้วยหอมดอกไม้ 36
กล้วย อม ต้ วน 82, 2 6
กล้วย อมทอง 33, 82, 2
กล้วย อมนครพนม 82, 21
กล้วย อมผลสน 82, 212
กล้วย อมพม่า 82, 214
กล้วยหอมแม้ว 36
กล้วยหักมุก  37
กล้วย กมกเขียว 82, 216
กล้วย กมกนวล 37, 82, 21
กล้วย ิน 37, 38, 82, 22
กล้วยอ่างขาง 39
กล้วย เกท 82, 222
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ัชนชอวิ ยา าสตร์

Musa acuminata Colla 32, 34, 35, 39
M. acuminata subsp. burmanica . . Simmonds  33
M. acuminata subsp. malaccensis ( idl.) . . Simmonds 32
M. acuminata subsp. microcarpa (Becc.) . . Simmonds 33
M. acuminata ar. zebrina ( an outte e  lanch.) asution 33
M. balbisiana Colla 34
M. banksii . Muell. 32, 33
M. itinerans Cheesman 39
M. textlis e 28
Musa      81, 1 1
Musa     82, 22
Musa     82, 21
Musa     82, 21
Musa    82, 221
Musa     82, 2 5
Musa     82, 2
Musa     82, 2 1
Musa      82, 211
Musa     82, 215
Musa      82, 21
Musa     82, 2
Musa     82, 2
Musa      78, 
Musa       78, 
Musa      78, 5
Musa       78, 1
Musa    78  
Musa    78, 
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M.     78, 5
Musa      81, 1 1
Musa      81, 1
Musa      81, 1 5
Musa        82, 1
Musa    79, 1 1
Musa     79, 1
Musa     79, 1 5
Musa     79  1
Musa     79, 1
Musa      80, 14
Musa     80, 14
Musa       80, 155
Musa     80, 15
Musa      80, 151
Musa     80, 15
Musa     81, 16
Musa       80, 15
Musa      80, 161
Musa      5  80, 16
Musa     80, 165
Musa     80, 16
Musa      81, 1 1
Musa     4  81, 1
Musa     6  81, 1 5
Musa      81, 1
Musa     81, 1
Musa     79, 141
Musa     80, 14
Musa      80, 145
Musa     79, 12
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Musa     81, 1
Musa     81, 1 5
Musa      81, 1
Musa     81, 1
Musa      78, 1
Musa      78, 
Musa     78, 1 1
Musa     79, 111
Musa (ABB) ຸ luai ha Mae Chan Chiang aiູ 79, 123
Musa (ABB) ຸ luai hepphanomູ 79, 125
Musa (ABB) ຸ luai heppharotູ 79, 127
Musa (AAB) ຸ luai hong oູ 79, 121
Musa (AA) ຸ luai hong am anູ 79, 113
Musa (AA) ຸ luai hong hi Maeoູ 79, 115
Musa (AA) ຸ luai hong eiູ 79, 119
Musa (AA) ຸ luai hong Somູ 79, 117
Musa     78, 1 5
Musa     79, 1
Musa      78, 1
Musa      82, 1





า นวก
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ค�าขอบคณ

 1. นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ช่วยในการจัดท�าข้อมูลภาคสนาม
   1) นางสาวโชติรส แก้วปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์
   2) นางสาวณัฐฐา สีด�า คณะวิทยาศาสตร์
   3) นางสาวนัดดา สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
   4) นางสาวธันย์ชนก เรืองจ�านงศิลป คณะวิทยาศาสตร์
   5) นางสาวโยษิตา อินทร์แป้น คณะวิทยาศาสตร์
   6) นางสาวขวัญรวี อนุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  

        และสิ่งแวดล้อม

 2. เกษตรกรปลูกกล้วยจังหวัดสุโขทัย
   1) นางพิมเสน ค�าเทวา  60/2 หมู่ 2 ต�าบลคลองกระจง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
   2) นายปรารมภ์ พุฒฤทธิ ์ 4/1 บ้านขอนซงุ ต�าบลเมอืงบางขลงั อ�าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทัย

 3. เกษตรกรแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหารท�าจากกล้วย
  นายสมโภชน์ และนางน�า้ผึง้ กฎุมณ ี 221 หมู ่10 ต�าบลท่าชัย อ�าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย

าพถ่ายโ ย
  1)  นายจกัรกฤษณ์ โปตะวฒัน์ ศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัย
  2)  นายทวศีกัด์ิ ขติัยศ ศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทัย
  3)  นายสมคัร รตันทิพย์ กลุม่วจิยัการคุ้มครองพันธุพื์ช ส�านักคุ้มครองพันธ์ุพืช
  4)  นายพรเทพ ท้วมสมบุญ กลุม่วจิยัอนุสญัญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธ์ุพืช
  5)  นายวรีวทิย์ นิยากาศ  กลุม่วจิยัอนุสญัญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธ์ุพืช
  6)  นายจงเด่น ปานเนียม ฝ่ายบรหิารท่ัวไป ส�านักคุ้มครองพันธ์ุพืช

าพวา สีน�าโ ย
  นายเรอืงเดช ศรวีฒัน์ กรมส่งเสรมิการเกษตร
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