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ค�ำน�ำ

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช  
ซึ่งมีสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย 
ด้านการผลิต ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ และด้านเศรษฐกิจ พืชสวน  

รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาพืชสวน จ�านวน 5 กลุ่มพืช โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวน
เครอืข่าย จ�านวน 11 ศูนย์ ในจ�านวนนัน้มศูีนย์วิจยัพชืสวนสุโขทยัเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบรับผิดชอบพืชหลัก คือ กล้วย ซึ่งมีพันธุ์กล้วยปลูกรวบรวมพันธุ์

จ�านวน 206 ตวัอย่างพันธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยกินได้ ซ่ึงใช้ประโยชน์ในการวจิยั 
และพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสวนสุโขทัยเป็นกิจกรรมหลัก และมีการ 

บนัทกึข้อมูลลกัษณะประจ�าพนัธุต์ามมาตรฐานสากลในระบบข้อมลูพนัธุพ์ชืสวนแล้ว 
จ�านวน 70 พันธุ์ นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยยังสนับสนุนพันธุ์กล้วย 
ให้กบัเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชน และภาครฐัทีเ่กีย่วข้องในกจิกรรมการผลติ
พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตตามผลผลิตที่ 2 จึงนับว่าศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
เป็นหน่วยงานทีม่ข้ีอมลูพนัธุก์ล้วยมากทีส่ดุของกรมวิชาการเกษตร และเนือ่งใน
โอกาสที่กรมวิชาการเกษตรมีการสถาปนาครบรอบ 46 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นี้  

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน จึงจัดท�าหนังสือ “กล้วยกินได ้
ของกรมวชิาการเกษตร” เพือ่เป็นการเผยแพร่ข้อมลูความรูด้้านความหลากหลาย 
ของพันธุ์กล้วยที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ด้านอืน่ ส�าหรบัผูส้นใจสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูอ้างองิทีถู่กต้องต่อไป

 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนช้ืน ถิ่นก�าเนิดของกล้วยอยู่บริเวณแถบเอเชีย 
ตอนใต้ ซึ่งมักจะพบกล้วยพื้นเมืองทั้งที่มีเมล็ดและไม่มีเมล็ด และจากผลการ 
ย้ายถ่ินฐานของประชากรโลก จึงมีการอพยพของประชากรจากเอเชียตอนใต้ไปยัง 
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ต้นคริสตศักราช ในการอพยพแต่ละครั้งต้องมีการ 

น�าเอาพันธุ์พืชติดไปด้วย ดังนั้น จึงมีการน�าเอาหน่อกล้วยไปปลูกแถบหมู่เกาะฮาวาย
และหมู่เกาะทางด้านตะวนัออกหมูเ่กาะตาฮติ ิ หมูเ่กาะฟิจ ิ ซึง่ในช่วงทีม่กีารส�ารวจหมู่
เกาะโพลนีเิซยี พบว่า เกาะตาฮาติมกีล้วยอยู่ถงึ 28 ชนดิ นอกจากนี ้ยังพบสารานกุรม
จีนบันทึกว่า มีกล้วย 12 ชนิด ที่ปลูกอยู่ในประเทศจีนระหว่างปี ค.ศ. 1622–1726 
และพบว่า มีกล้วยอยู่ทุกภาคของประเทศจีนทั้งกลุ่มที่มีดอกและไม่มีดอก

ประมาณ 327 ปี ก่อนคริสตศักราช ได้มีการน�ากล้วยจากประเทศอินเดียไปยัง 
อาหรับ และเป็นที่ชื่นชอบของชาวอาหรับมากและเรียกช่ือกันว่า muz ซ่ึงเข้าใจว่า 

มาจากภาษาสันสกฤต และ Linnaeus นักพฤกษศาสตร์คนส�าคัญของโลกได้ตั้งชื่อว่า  
Musa เพื่อเป็นเกียรติกับ Antonius Musa ซ่ึงเป็นแพทย์ประจ�าพระองค์ของ 
จกัรพรรดกิรงุโรมและเป็นผูน้�ากล้วยจากอนิเดียไปยังอาหรบั เนือ่งจากอาหรบัท�าการค้า 
กับประเทศแถบทวีปแอฟริกา ดังนั้น กล้วยจากประเทศกลุ่มอาหรับจึงได้แพร่เข้าไปยัง 

ทวีปแอฟริกาตะวันออกและตะวันตก ตามล�าดับ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเดียวกับท่ีชาว
โปรตุเกสค้นพบท่ีฝั่งกินี คือช่วงปี ค.ศ. 1469–1474 ชาวแอฟริกากล่าวว่า ค�าว่า  
banana น่าจะมาจากรากศัพท์ของภาษาในแอฟริกาตะวันตก คือค�าว่า banana  
ซ่ึงค�านี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชาวโปรตุเกสที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพ่อค้า
และได้เดินทางไปค้าขายในแอฟริกา จึงได้มีการน�าเอากล้วยจากทวีปแอฟริกาไปยัง 

หมู่เกาะแคนาร่ีจงึท�าให้เข้าใจกนัว่าการน�ากล้วยเข้าสูท่วปีอเมรกิาเกดิขึน้ในช่วงหลังจาก 
โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา และการปลูกกล้วยได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็น 
พืชเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

บทท่ี 1 บทน�ำ
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ประเทศไทยมกีารปลูกกล้วยกนัมายาวนาน กล้วย 
ที่ปลูกมีมากมายหลายชนิด พันธุ ์กล้วยที่ใช ้ปลูกใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีทั้งพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์ดั้งเดิม และพันธุ์ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ กล้วย 
ทีรู่จั้กกนัในสมยัสโุขทยัคอื กล้วยตาน ีซึง่พบว่าในปัจจุบัน 
จังหวัดสุโขทัยก็ยังมีการปลูกกล้วยตานีมากที่สุด แต่ไม่มี
การค้นพบกล้วยตานีในป่าธรรมชาติของไทย กล้วยตานี

เป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ทางตอนใต้ของ 
ประเทศอินเดีย จีน และพม่า ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า  

กล้วยตานีน่าจะน�าเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัย
สโุขทยัตอนต้น หรอืช่วงการอพยพของผู้คนทีม่าตัง้ถิน่ฐาน 
ทีส่โุขทยั ต่อมาในปี พ.ศ. 2236 สมยัอยธุยา เดอลาลแูบร์  
(De La Loub`ere) อคัรราชทตูชาวฝรัง่เศสทีเ่ดินทางมา 
เมืองไทยในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ได้เขยีน 
บันทึกถึงส่ิงที่เขาได้พบเห็นในเมืองไทยไว้ว่า ได้เห็น 
กล้วยงวงช้าง ซึง่กค็อื กล้วยร้อยหวีในปัจจุบัน ทีส่่วนใหญ่ 
ปลกูไว้เพือ่เป็นไม้ประดบั นอกจากนีย้งัมรีายงานว่า มกีาร 
ค้าขายกล้วยตีบ ในสมัยนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ได้มีการ 
ปลูกกล้วยทั้งเพื่อการบริโภคและปลูกเป็นไม้ประดับ 
เมื่อสมัยก่อนแล้ว
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ต่อมา ปี พ.ศ. 2427 พระยาศรีสุนทรโวหาร  
ได้กล่าวถงึกล้วยหลายชนดิเป็นกาพย์ฉบัง 16 ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ภายหลงัจากทีน่กัวชิาการได้

เริม่จ�าแนกชนดิของกล้วยตามลกัษณะทางพนัธุกรรม 
โดยใช้จีโนมของกล้วยเป็นตัวก�าหนดในการแยกชนิด 
ตามแนวทางของ Simmonds และ Shepherd  
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า กล้วยที่บริโภค
กนัอยูใ่นปัจจุบนัมีววิฒันาการมาจากกล้วย 2 ชนดิ คอื 
กล้วยป่า (Musa acuminata Colla) และกล้วยตานี 
(M. balbisiana Colla) กล้วยที่มีก�าเนิดจากกล้วยป่า
มีจีโนมเป็น AA ส่วนกล้วยที่มีก�าเนิดจากกล้วยตาน ี
มีจีโนมเป็น BB และกล้วยลูกผสมของทั้ง 2 ชนิด  
มีจีโนมเป็น AAB, ABB, AABB และ ABBB

ปัจจุบนันี ้ จงัหวดัสุโขทยั มีชือ่เสยีงในการปลกู 

กล้วยตานีในต�าบลคลองกระจง อ�าเภอสวรรคโลก 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกกล้วยตานีขายใบตอง
กันมานานประมาณ 40–50 ปีมาแล้ว มีการสืบทอด
อาชีพกันจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกกล้วยตาน ี
เพื่อตัดใบตองมากที่สุดในประเทศ 17,870 ไร่  
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 25,540 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 

1,550 กิโลกรัมต่อไร่ นับเป็นแหล่งปลูกกล้วยตานี
เพื่อตัดใบขายแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ การปลูก
กล้วยตานขีองทีน่ี่จะมทีัง้ทีป่ลกูเป็นพชืเดีย่วและปลกู
เป็นพืชแซมในสวนไม้ผล โดยมกีารปลูกกนัมากในเขต  

ต�าบลบางยม ย่านยาว ปากน�้า ท่าทอง เมือง และ
คลองกระจง โดยเฉพาะในเขตต�าบลคลองกระจง 
มีพ้ืนที่มากที่สุดกว่า 8,000 ไร่ 

กล้วยตานีเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะ
สวย มันเงา ขนาดใบยาว กว้าง และเหนียว ในอดีต

นิยมน�าใบกล้วยตานีมาม้วนบุหรี่และใช้ท�าภาชนะ 
บรรจุอาหาร ด้วยคุณสมบตัโิดดเด่นของใบกล้วยตานี 

จึงน�ามาใช้เพื่อบรรจุห่อขนมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
ส่วนของปล ีหยวก และผลอ่อนน�ามาประกอบอาหาร  
แต่ผลแก่ไม่นิยมรับประทานเพราะมีเมล็ดมาก มีข้อ

สนันษิฐานว่ากล้วยตานน่ีาจะน�าเข้ามาปลกูในเมืองไทย 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนต้น หรือช่วงที่คนไทยอพยพ 
เข้ามาตั้งถ่ินฐานที่สุโขทัย ซึ่งในวันนี้จังหวัดสุโขทัย  
มีการอนุรักษ์และเป็นแหล่งปลูกกล้วยตานีมากท่ีสุด 

ของประเทศ จงึเป็นแหล่งส�าคัญในการจ�าหน่ายใบตอง
และผลผลติกล้วยตานส่ีงออกไปยงัต่างประเทศอกีด้วย
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ส�าหรบัผลผลติใบตองจะมกีารตดัใบตองส่งขาย 
ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 20–30 ตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่ 
จะขายตลาดในประเทศ เช่น ตลาดปากคลองตลาด 
ตลาด อตก.  ตลาดไทย  ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดกลาง 
ภาคเหนอื จังหวดัเชยีงใหม่  ตลาดกลางภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื จงัหวดัขอนแก่น ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ  
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ญีปุ่น่ ไต้หวนั ฮ่องกง ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน และ
ประเทศในสหภาพยุโรป

เน่ืองจากคุณภาพของใบตองกล้วยตานีจาก
จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศ มีพื้นที่การผลิตกล้วยตานีเชิงพาณิชย์

มากที่สุดในประเทศไทย จ�านวน 16,262 ไร่คิดเป็น  
96% ของประเทศ จากการผลิตทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 

2559 มีพื้นที่ปลูกกล้วยตานี 16,915 ไร่ ท�าให ้
สุโขทัยเป ็นแหล่งปลูกกล้วยตานีที่ส�าคัญและม ี
ชื่อเสียงของประเทศ กรมวิชาการเกษตรเล็งเห็น 

ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนากล้วย จึงให ้
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เป็นแหล่งวิจัยรวบรวม 
พนัธุก์ล้วย และเป็นศนูย์กลางด้านวชิาการเก่ียวกบักล้วย 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีกล้วย

พนัธุต่์างๆ รวบรวมไว้มากกว่า 200 พนัธุ ์ ส่วนใหญ่ 

เป็นกล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยป่า  
กล ้วยตานี และกล้วยพันธุ ์พื้นเมือง ซึ่งแหล ่ง 
พันธุกรรมได้มาจากกล้วยที่รวบรวมพันธุ์ไว้เดิม  
และจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 

โครงการการคัดเลือกสายพันธุ ์กล ้วยน�้าว ้าที่มี
ศักยภาพทางการค้าเพื่อการบริโภคสด อาหาร  
เพ่ือสุขภาพและการแปรรปู โครงการศึกษาการจดัการ 
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพในช่วงฤดูแล้ง

ภาคเหนือตอนล่าง และมีการขายพันธุ์เพื่อจ�าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในราคาถูก เพื่อเป็นการ
กระจายสายพันธุ์กล้วยออกไปในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย
และแหล่งอื่นๆ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเกษตรกร 
และผู ้สนใจได้เลือกซื้อพันธุ ์กล้วยและพันธุ ์พืชท่ี 
ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม นอกจากกล้วยมีประโยชน์
ในการแปรรูปด้านต่างๆ ยังมีศักยภาพในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มี
สารประกอบแทนนินสูง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท

เส้นแป้งเพื่อสุขภาพ น�้าตาลฟรุ้กแตน
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นอกจากนี้มีพันธุ ์กล ้วยไทยอีกหลายชนิด
ที่ มีศักยภาพ ทั้งในรูปกล้วยสดและแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธุ ์กล้วยของไทย มีเอกลักษณ์
โดดเด่น ในด้านรสชาติ กล่ิน เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ พื้นที่ปลูกกล้วย ปี พ.ศ. 2559  

มีพื้นที่ปลูกกล้วยที่เป็นการค้าท้ังส้ิน 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�าคัญต่อความม่ันคง
ของอาหารในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความ
ส�าคญัต่อการปรับปรงุพนัธุพ์ชืในอนาคต ความหลากหลายทางพนัธกุรรมของทรัพยากร 
เหล่านีอ้าจจะสญูหายไป เนือ่งจากมีการใช้ทรัพยากรพนัธุพ์ชืเพิม่มากขึน้ กรมวชิาการ

เกษตรเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญที่สุดที่ท�างานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ ์พืช 
เศรษฐกิจและได้ท�างานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อตั้งกรมช่างไหมเมื่อปี พ.ศ. 2446 
โดยงานในระยะแรกเป็นงานที่เน้นการน�าพันธุ์เข้าเพ่ือการทดสอบปลูกภายในประเทศ  
และงานส�ารวจและรวบรวมพนัธ์ุข้าวทัว่ประเทศซึง่เริม่ด�าเนนิการภายใต้กรมเพาะปลกู  
เม่ือปี พ.ศ. 2449 ในส่วนของงานอนรุกัษ์พนัธุพ์ชืของกรมวชิาการเกษตรได้รบัการทบทวน 
อย่างจรงิจังเมือ่มกีารรวมกรมการข้าวและกรมกสิกรรมแล้วตัง้เป็น กรมวชิาการเกษตร 
ในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ  
แต่อยู่ภายใต้กองและสถาบันวิจัยพืชในขณะนั้น ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร โดย 
สถาบันวิจัยพืชสวนเป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการวิจัย 
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

บทท่ี 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

ความเป็นมาของศนูย์วจิยัพืชสวนสโุขทยั เดิม สงักดักองการกสกิรรมเคม ีกรมกสกิรรม กระทรวงเกษตร  
ต่อมา ปี พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองพืชสวนท่าชัย กองพืชสวน ปี พ.ศ. 2546 เปล่ียนเป็น  

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย 2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ  
ปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 4 

ต�าบลท่าชยั อ�าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 64190 พิกดัของหน่วยงาน 47Q 0585956 UTM 1924840  
ความสูงจากระดับน�้าทะเล 62 เมตร รับผิดชอบงานวิจัยพืชหลักคือ กล้วย (206 พันธุ์) นอกจากนี้  

ยังมีการรวบรวมพันธุ์มะม่วง (47 พันธุ์) มะปราง 
(14 พันธุ์) พืชวงศ์ส้ม (9 พันธุ์) พันธุ์ลิ้นจี่ (5 พันธุ์)  
ไผ่ (9ชนิด 48 พันธุ์) และไม้ผลเขตร้อนอื่นๆ การ
รวบรวมพนัธุก์ล้วยของกรมวชิาการเกษตร เดมิมกีาร
ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ 2 แห่ง คือศูนย์วิจัยและพัฒนา 

การเกษตร พิจิตรปลูกรวบรวมไว้จ�านวนทั้งหมด  
131 พันธุ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

ปลูกรวบรวมไว้ทั้งหมดจ�านวน 9 พันธุ์ ต่อมาเมื่อมี

การเปล่ียนแปลงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
ดังกล่าว จงึมกีารเปล่ียนย้ายแหล่งอนุรกัษ์พนัธกุรรม 
กล้วยมาอยูท่ีศ่นูย์วจิยัพชืสวนสโุขทยัไว้เพยีงแห่งเดียว  

ซึ่งปัจจุบันมีการรวบรวมพันธุกรรมกล้วย จ�านวน  
2 แปลง ในผังแปลง A 9 (ภาพที่ 1  2  และ 3)  
รวมทัง้ส้ิน 206 ตวัอย่างพนัธ์ุ ประกอบด้วยกล้วยกนิได้  
200 ตัวอย่างพันธุ์ และกล้วยกินไม่ได้หรือกล้วยที ่

ไม่นิยมกิน จ�านวน 6 ตัวอย่างพันธุ์ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 รายชื่อพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์

กล้วยกินได้

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

ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์

กล้วยกินได้

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�าว้าเขียวเลยTC 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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ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์ ชื่อพันธุ์

กล้วยกินได้

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

กล้วยกินไม่ได้หรือกล้วยที่ไม่นิยมกิน

1. เสือพราน 2. รุ่งอรุณ 3. บัวชมพู

4. บัวม่วง 5. ทหารพราน 6. ฟลาว่าปลีเหลือง

หมายเหต ุ **** 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 TC
น�้าว้าอุบล

น�้าว้าท่าแม่จัน

เชียงราย
น�้าไท สิริกิต นิ้วมือนาง พม่าแหกคุก

ตานี

นครศรีธรรมราช

ทองขี้แมว ป่านาเงิกแพร่

19 ทองดอก

หมาก

ป่าบ้านแคร่

ระยอง18 น�้าว้าเพชรบุรี 

TC

น�้าว้าเหลือง

บุรีรัมย์

น�้าว้าท่าใหม่

จันทบุรี
น�้าเชียงราย นิ้วมือนางพะเยา เล็บช้างกุด ตานีหม้อ

17 ทองเอย ป่าใบไม่กระ

16 น�้าว้าเขียวเลย 

TC
น�้าว้าไส้แดง

น�้าว้าแดง

นครพนม

น�้ากาบด�า

จันทบุรี
ลังกานครสวรรค์ สากกะเบือ ตานีอุบล

ทองโฮ๊ะ ป่าปลีส้ม

15
ทองก�าปั่น ป่าปลีเหลือง

14 น�้าว้ามะลิอ่อง 

TC
น�้าว้าสวนผึ้ง น�้าว้านครพนม กล้วยน�้าชุมพร นมหมี ลูกมากท่าตะเกียบ ตานีกิ่งจันทร์

13 ทองส้ม ฟลาว่าปลีเหลือง

12 น�้าว้าสุโขทัย 4  

TC
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

นิ้วจระเข้

พระราม
น�้าว้ากาบขาว

11

หอมจ�าปา
งวง 10

มัน
นิ้วจระเข้ 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

นิ้วจระเข้

2

1

7 6 5 4 3 2 1 2
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การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย มีพันธกุรรมกล้วยหลากหลายพนัธุท์ีม่กีารวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ปรมิาณและ
มลูค่าทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ การวจิยัและพฒันาพนัธุก์ล้วยทีท่นทานโรค ให้ได้พนัธุท์ีเ่หมาะสม 

ในการแปรรูปพันธุ์ที่มีคุณภาพดีส�าหรับรับประทานสดและอายุเก็บรักษานานขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ทัง้ในรปูการบรโิภคสด หรอืใช้ในการแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีจ่ะน�ามาพัฒนา เพ่ือเพ่ิมปรมิาณและมลูค่า 
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ความก้าวหน้า การเสนอพันธุ์กล้วยเป็นพันธุ์รับรอง ดังนี้

1. กล้วยน�้าว้า คัดเลือกสายสายต้นกล้วยน�้าว้าจากแปลงรวบรวมอนุรักษ์
พนัธกุรรมกล้วยได้จ�านวน 2 สาย ต้น คอื สโุขทยั 55–4 และ 55–50 อยูร่ะหว่าง 
การปลูกเปรียบเทียบในศูนย์วิจัยฯ ที่เป็นแหล่งปลูก 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�าให้กล้วยไข่กลายพันธุ ์ด้วยรังสีแกมมา แล้ว 
คัดเลือกสายต้นกล้วยไข่ที่ผ่านการฉายรังสี คัดเลือกได้จ�านวน 9 สายต้น  
คือ KM 1–11, KM2-30, KM 32–20, KM 2–20, KM 3–6, KM 
25–6, KM 22–27, KM 9–20, KM 30–11 ปัจจุบันอยู ่ระหว่าง 

การขยายเพ่ิมจ�านวนเพื่อน�ามาปลูกเปรียบเทียบเพ่ือหาสายต้นที่สูงไม่เกิน  
2 เมตร และมคุีณลักษณะทางการเกษตรทีไ่ม่ด้วยกว่าเดิม คาดว่า ปี พ.ศ. 2563  

จะได้พันธุ์ใหม่เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์รับรองต่อไป

 3. กล้วยหอม คัดเลือกสายต้นสายต้นกล้วยหอมโดยการชักน�าให้เกิด 
การกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ พบกล้วยหอมมี 
ความสูงอยูร่ะหว่าง 62–70 เซนติเมตร ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกสายต้น 

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในปี พ.ศ. 2559 จะได้สายต้นที่คัดเลือกได้ เพื่อน�าไป 
ขยายเพิม่จ�านวนเพือ่น�ามาปลกูเปรียบเทยีบเพือ่หาสายต้นกล้วยหอมทีม่เีปลอืก

หนาขึน้ และมีคณุลกัษณะทางการเกษตรทีไ่ม่ด้อยกว่าเดิม คาดว่า ปี พ.ศ. 2563  
จะได้พันธุ์ใหม่เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์รับรองต่อไป

การผลิตพันธุ์กล้วยของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย อยู่ในกิจกรรมการด�าเนินงานของการผลิตพันธุ์พืชและ
ปัจจัยการผลิต ผลผลิตที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้ เช่น การจ�าหน่าย 
แจกจ่าย ส�ารองพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ โดยด�าเนินการจัดการผลิต 
พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยมีผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ในการผลิตพันธุ์กล้วย กล้วยน�้าว้า  
กล้วยไข่ กล้วยหอม นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัทีด่�าเนนิการเก่ียวกับกล้วย ในปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 8 การทดลอง
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ลักษณะประจ�ำวงศ์กล้วย

	 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	เส้นของใบขนานกันจากแกนก้านใบปลายใบมนมตีิง่	ผวิใบเรยีบ	สเีขยีว	บางชนิด 
มป้ืีนสแีดง	ผิวใบมีนวลหรอืไขปกคลุม	เส้นและขอบใบเรยีบ	ขนาดและความยาวของใบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์	 ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ	บางชนิดเป็นแบบช่อกระจะ	ห้อยลง 
ยาว	60–130	เซนติเมตร	มีกาบรองดอกขนาดใหญ่สีสดรองรับดอกย่อยแต่ละกลุ่ม	 
กาบหุ้มสีแดง	ส้ม	เหลือง	เขียว	หรือม่วงแดงตามชนิดและพันธุ์	กาบรองดอก	ยาว	 
15–30	เซนติเมตร	ก้านช่อเกิดที่บริเวณปลายยอดตรงกลางกลุ่มก้านใบ	กรณีของ 
กล้วยปลูก	จะแทงช่อดอกหรือปลีเม่ือแตกใบได้	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	ช่องเชื่อมกัน	ดอกท่ีอยู่ตอนปลายช่อมีเกสรเพศเมีย 
เป็นหมัน	พลาเซนตารอบแกนร่วม	ออวุลจ�านวนมากส่วนใหญ่มักลีบ	ผลเป็นแบบ 
ผลกล้วย	เมล็ดขนาดใหญ่ปานกลาง	มีเอนโดสเปิร์ม	ดอกแต่ละดอกเม่ือเจริญเต็มที ่
จะกลายเป็นผลกล้วยเรียกว่า	หวี	ในหนึ่งช่อดอกเมื่อติดผลแล้ว	เรียกว่าเครือ	ขนาด
และสีของกล้วยจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของแต่ละพันธุ์	บางชนิด 
มีผลสีเขียว	เหลือง	แดง	เมล็ด	มีลักษณะกลมขรุขระ	หรือผิวเรียบ	เปลือกหุ้มเมล็ด 
มีสีด�า	หนาเหนียวเนื้อในเมล็ดสีขาว

บทท่ี 3 ข้อมูลลักษณะทางสัณฐานของกล้วย
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ความหลากหลายพืชพืชวงศ์กล้วยระดบัโลกประมาณ	2	สกุล	ประมาณ	50	ชนดิ	ความหลากหลายพชื 
ระดับประเทศ	ม	ี2	สกุล	ประมาณ	17	ชนิด	พืชวงศ์กล้วยกล้วยในประเทศไทยจ�าแนกเป็น	2	สกุล	คือ

	 	 สกุล	Ensete Bruce ex Horan

	 	 สกุล	Musa L. 

1. กล้วยแตกกอ (Musa) มีการแตกหน่อ	ล�าต้นเทียมเกิดเป็นกอ	 
มีอายุหลายปี

     2. กล้วยโทน (Ensete) ไม่แตกหน่อ	ล�าต้นเทียม 
	 	 	 	 เกิดเป็นล�าต้นเดี่ยว	มีอายุราว	2	ปี	หรือหลายป	ีต้นมักตาย 
	 	 	 	 หลังจากออกผลแล้ว

กล้วยสกุล	Musa	แบ่งออกเป็น	5	หมู่	(Section)	คือ	

	 1.	หมู่	 Australimusa	 ทีถิ่นก�าเนินอยู่ในแถบรัฐควีนส์แลนด์ถึงฟิลิปปินส์	 ใช้ประโยชน์จาก 
เส้นใย	ผล	เช่น	M. textlis	Née	ใช้ท�าเชือกมนิลา	เส้ือผ้า	หรือกล้วยฟีไอ	(Fei)	เป็นกล้วยท่ีมีแป้งมาก	 
เป็นอาหารคนในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก

	 2.	หมู	่Callimusa	มีถิ่นก�าเนิดในอินโดจีน	และอินโดนีเซีย	เช่นกล้วยรัตนกัทล	ี(ไม้ประดับ)

	 3.	หมู่	Eumusa	มีถิน่ก�าเนดิในอนิเดยีตอนเหนอือินโดจนี	หมูเ่กาะชามวั	เป็นกล้วยกนิได้ทัง้หมด	
นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากกาบหุ้มล�าต้นเทียมท�าเส้นใย

	 4.	หมู	่Rhodochlamys	มถีิน่ก�าเนดิในอนิเดียตอนเหนือ	อนิโดจนี	เป็นไม้ประดับ	เช่น	กล้วยบวั

	 5.	หมู่	Inggentimusa	มีถิ่นก�าเนิดในปาปัวนิวกินีบนที่สูง	ระหว่าง	1,000–2,100	เมตร	เป็น 
ไม้ประดับ
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ลักษณะทำงสัณฐำนของพืชสกุลกล้วย (Musa L.) 

พืชสกุลกล้วยมีล�าต้นใต้ดิน	 ล�ำต้น มีลักษณะเป็นหัว
หรือเป็นเหง้า	 บางชนิดมีลักษณะกลมคล้ายหัวเผือก	บางชนิด
เป็นไหลสั้นหรือยาว	 หน่อเจริญมาจากเหง้าใต้ดิน	 ระบบราก
แบบรากแขนงแผ่กว้างออกด้านข้าง	4–5	 เมตร	ลงลึกประมาณ	 
75	เซนติเมตร	หน่อที่เกิดจากตาที่เหง้าอาจอยู่ชิดต้นแม่	หรือ 
อาจห่างเลก็น้อย	หรอือาจห่างมากเป็นเมตร	โคนกล้วยของหน่อ
ส่วนที่อยู่ใต้ดินจะเริ่มขยายตัวขึ้น	 จนมีขนาดใหญ่เรียกว่าเหง้า	
การเจริญเติบโตของล�าต้น	จะมีลักษณะ	ใบ	รูปร่าง	 ในกล้วย
แต่ละพันธุ์	 แตกต่างกันหรือแม้แต่กล้วยพันธุ์เดียวกันที่พบ 
ความแตกต่างของรูปร่างและลักษณะใบได้	 ซึ่งรูปร่างและ
ลักษณะของใบกล้วยจะขึ้นอยู่กับอายุของกล้วยหรือต�าแหน่ง
ของตาที่ให้ก�าเนิดใบน้ัน	 เม่ือกล้วยอายุน้อยตาของเหง้าจะ
อยู่ลึกลงไปในเหง้า	 ตาใบแรกที่เจริญเติบโตมักเป็นใบเกล็ด	 
เมือ่กล้วยมอีายุมากขึน้	ตาประเภทนีจ้ะเจรญิเป็นใบทีม่ลีกัษณะ 
เป็นใบแคบ	ซึง่อยูใ่นช่วงแรกของการเจรญิเตบิโต	 และตาจะอยู่ 
ใกล้กบัผวิดนิ	 ซึง่ตาเหล่านีจ้ะให้ใบทีเ่จรญิเป็นใบกว้างในช่วงหลังของการเจรญิเตบิโต	 ในระยะนีส่้วนทีอ่ยูเ่หนอื 
ผิวดินจะเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นหน่อ	จนกระทั่งมีขนาดสูงประมาณ	60–120	เซนติเมตร	หน่อกล้วย 
จะเริ่มคล่ีใบออกมา	หลังจากนั้นใบเหล่านี้เจริญและมีใบขนาดใหญ่แตกเป็นใบจริงได้ประมาณ	4–6	ใบ	และ 
ที่โคนของหน่อบวมเต่ง	มักเป็นระยะที่สามารถแยกหน่อกล้วยออกจากต้นแม่เพื่อน�าไปปลูกได้

ใบ	เป็นใบเดีย่วมลัีกษณะเป็นแผ่นยาว	เกดิจาก 
ใจกลางของล�าต้น	และก้านใบช่วงทีเ่กดิจากล�าต้นใหม่	 
จะมีขนาดใหญ่และแทงขึ้นเหนือดิน	 ในระยะแรก 
ของการโผล่พ้นเหนอืดนิ	 ใบจะม้วนและค่อยๆ	คล่ีใบ 
ในระยะเวลาประมาณ	10	วัน	มีการพัฒนาเพ่ือ 
ห่อหุม้ใบทีเ่กดิใหม่	ท�าให้ก้านใบอดักนัแน่น	ซ่ึงก้านใบ 
ส่วนดังกล่าวเรยีกว่า	 กาบใบ	 ใบเกดิใหม่เกิดจากเหง้า	 

เจริญขึ้นมาสู่ด้านบนโดยแผ่ใบม้วนแน่น	 ใบเกิดใหม่ 
แผ่ขยายใบขนาดใหญ่รูปขอบขนาน	 กว้าง	 60– 
110	เซนติ เมตร	ยาว	140–400	เซนติ เมตร	 
มีแกนกลางใบขนาดใหญ่	 เส้นใบขนานกัน	 การอัด 
กันแน่นนี้ท�าให้เกิดลักษณะคล้ายล�าต้น	 เรียกว่า	 
ล�าต้นเทียม	ใบของกล้วยซึ่งประกอบด้วยก้านใบและ
แผ่นใบ	ก้านใบจะมีลักษณะโค้งเข้าแกนกลาง	จะโค้ง 
มากหรือน้อยแล้วแต่ชนดิหรอืพนัธุข์องกล้วย	 แผ่นใบ 
มีลักษณะรูปแถบ	 เส้นกลางใบเป็นร่อง	 มีเส้นใบ 
ขนานกันและตั้งฉากกับแกนกลาง	 เส้นใบมีจ�านวน
มาก	 ด้านบนของแผ่นใบเป็นมัน	 ผิวใบด้านล่างมีไข	 
ใบต่อต้นประมาณ	36	ใบ	ใบกล้วยทีเ่จรญิในระยะแรก
มักมีขนาดเล็กและขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเจริญเต็มที่	 และ 
มีใบธงก่อนที่จะเกิดช่อดอก	 ในระยะออกดอกและ 
ติดผลใบมักมีขนาดเล็กลง	
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ดอกกล้วย	เป็นช่อแบบช่อเชงิลด	ในแต่ละต้น 
มีช่อดอกเพียง	 1	 ช่อ	 เจริญมาจากส่วนเหง้าใต้ดิน
ส่วนก้านช่อมีการเจริญเติมโตมีความยาวเพ่ิมขึ้น
ผ่านส่วนกลางของล�าต้น	 และโค้งงอลงเม่ือโผล่พ้น 
ปลายยอด	 มีการเรียงตัวเป็นกลุ่ม	 ดอกรูปกรวย	 
เรียงตัวแน่นแต่ละกลุ่มแยกอยู่ในกาบปลีขนาดใหญ่	
รูปไข่	 ปลายแหลม	 สีม่วงแดง	 ประกอบด้วยดอก 
เรียงตัวเป็น	2	แถว	กาบปลีโค้งงอพร้อมกับการ
พัฒนาของดอกและหลุดร่วงเมื่อผลเริ่มพัฒนาดอก
เพศเมียมีการพัฒนาในส่วนโคนช่อไปยังปลายช่อ	

	ช่อดอกย่อย

เกสรเพศเมีย

เกสรเพศผู้

ดอกเพศผู้ อยู่บริเวณส่วนปลายของช่อดอก	

บางครั้งมีดอกที่เรียกว่า	 neuter	 เกิดขึ้นในแต่ละข้อ 
ในช่อดอก	โดยปกติมีดอก	12–20	ดอก	และมีดอก 
เพศเมยีในส่วนของช่อดอก	5–15	ข้อ	ดอกแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย	 ใบประดับ 
จะหลุดร่วงไปเหลือไว้แค่ร่องรอย	 ดอกของกล้วย
ประกอบด้วยดอก	3	ประเภทเรยีงกนัอยูต่ามความยาว 
บริเวณด้านบนของช่อดอก	 ส่วนที่อยู่ติดกับต้นเป็น 
ดอกเพศเมยี	 ส่วนตอนกลางบางครัง้เป็นดอกกระเทย	
และปลายของช่อดอกเป็นดอกเพศผู้	 การเจริญของ 
ช่อดอกทยอยจากดอกเพศเมียเรื่อยลงมาสู่ปลายช่อ

ดอกเพศเมยี	มรีงัไข่อยูใ่ต้วงกลบี	เกสรเพศเมีย 

ม	ี3	ช่องตดิกนั	แต่ละส่วนมลีกัษณะคล้ายรูปสามเหลีย่ม	 
ส่วนปลายมีกลีบดอกส้ันๆ	5	อันเชื่อมกัน	และ	 
1	 อันแยกกัน	 รวมตัวกันเป็นท่อล้อมรอบก้านเกสร 
เพศเมียและเกสรเพศผู ้ที่ เป ็นหมัน	 ยอดเกสร 
เพศเมียมี	 3	 พู	 เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน	 5	 อัน	 เกสร	 
มกัไม่มลีะอองเรณ	ู เกสรเพศเมยีเป็นหมันมขีนาดเลก็ 
ประกอบด้วย	 ก้านเกสรเพศเมีย	 1	 อัน	 ก้านเกสร
เพศผู	้5	อัน	และก้านเกสรเพศผู้ที่ลดรูปแล้ว	1	อัน	 
มีกลีบดอกและกลีบเล้ียงเช่ือมกันเป็นหลอดเรียกว่า 

กลีบรวม	 แบ่งออกเป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ	 กลีบรวม 
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ขนาดใหญ่	1	อนั	กลบีรวมขนาดเลก็	1	อนั	ปลายกลีบ 
หยักแหลม	 มีสีเหลือง	 กลีบรวมขนาดใหญ่	 มีสีขาว
หรือสีชมพู	กลีบรวมขนาดเล็ก	ลักษณะบางใส	ไม่มีสี	 
จนถึงสีม่วงอ่อนแล้วแต่ชนิดของพันธุ์	 ปลายกลีบ
เป็นหยักซี่ฟัน	บางพันธุ์เป็นรอยหยักและย่น	ช่อดอก
เจริญเป็นผล	จะปรากฎผลที่โคนของช่อดอก	ช่อดอก 
เมือ่เจรญิเป็นช่อผลเรยีกว่า	 เครอื	 ดอกทีเ่จรญิเป็นผล 
เรียกว่า	 หวี	 ส่วนที่อยู่ทางด้านปลายเครือหรือช่อผล

เป็นช่อดอกเพศผู้เรียกว่า	 ปลี	 ดอกเพศเมียมีรังไข ่
อยู่ใต้วงกลีบมีเกสรเพศเมีย	3	อันติดกัน	แต่ละส่วน 
มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม	ส่วนปลายมีกลีบดอก 
สัน้	5	กลบีเชือ่มกนั	และ	1	อนัแยกกนั	รวมตวักันเป็น 
ท่อล้อมรอบก้านเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู ้ที่ 

เป ็นหมันยอดเกสรเพศเมียมี	3	พู	เกสรเพศผู ้ ท่ี 
เป็นหมนั	5	เกสร	มกัจะไม่มลีะอองเรณ	ูเกสรเพศเมีย 
เป็นหมันมีขนาดเล็ก

 ผล	เป็นผลแบบผลกล้วย	กล้วยส่วนใหญ่ไม่มีเมล็ด	เนื่องจากผลกล้วยสามารถ 
เกิดการพัฒนาจากรังไข่	โดยที่เซลล์ของผนังรังไข่จะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเนื้อผล	ซึ่ง 
ไม่มีการผสมพันธุ์	ดอกก็สามารถเจริญเป็นผลได้	ผลของกล้วยมีหลายขนาดตั้งแต่เล็ก	 
จนถงึผลขนาดใหญ่	รปูร่างของผลกล้วยกม็คีวามแตกต่างกนั	บางชนดิโค้งงอ	บางชนดิตรง	 

นอกจากนีป้ลายผลบางชนดิมน	บางชนดิมจีกุ	การเปลีย่นแปลงของสแีละลกัษณะ
เน้ือในผลขณะที่ผลกล้วยดิบจะมีเปลือกเป็นสีเขียวและลักษณะเนื้อแข็ง 
สีขาว	 เมื่อผลเริ่มสุกจะมีเปลือกสีเขียวอ่อนและลักษณะเนื้อเริ่มอ่อนตัว 
มีสีขาวซีด	 เน้ือจะเริ่มนุ่มมาจากข้างในจากแกนกลางผล	 และผลสุก 
จากส่วนปลายผลไปหาส่วนโคน	สขีองเปลือกผลจะเปล่ียนเป็นสเีหลอืง
แกมเขียว	จนกระทั่งเนื้อผลนุ่มทั้งผล	หลังจากนั้นสีเปลือกจึงค่อย 
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง	ยกเว้นส่วนปลายและก้านผลยังคงเป็นสีเขียว

เมล็ด	กล้วยในสกุล	Musa และ	Ensete	เมล็ดของกล้วยมีเปลือกเมล็ดแข็ง	
เนือ่งจากมสีารควิตนิ	(cutin)	ส่วนทีต่ดิอยู่กับเนือ้ผลเรยีกว่าไมโครโพลาร์	(micropylar	
plug)	ส่วนด้านตรงข้ามเรียกว่า	 เรฟี	 (raphe)	 เมล็ดของกล้วยในสกุล	Musa	มักม ี
เปลือกเมล็ดขรุขระ	
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นิเวศวิทยำ	 พบในเขตร้อนชื้นของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต	้และแปซิฟิก	

กำรกระจำยพนัธุ ์บรเิวณเขตพรรณพฤกษชาติ
อินโดมาลายา	 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพันธุกรรมพืช 
สกุลกล้วย	โดยเฉพาะในบริเวณตอนล่างของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดิมกล้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า 
เป็นกล้วยป่าที่มีผลเล็ก	มีเมล็ดมาก	มีการขยายพันธุ์
ตามธรรมชาติโดยสัตว์ป่า	ที่ช่วยแพร่กระจายพันธุ์ไป
ได้ไกล	ต่อมามีการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติเป็นกล้วย
พันธุ ์ปลูกหรือพันธุ์ลูกผสมที่มีผลขนาดใหญ่	 ไม่มี
เมล็ด	 ที่มีลักษณะพันธุ์ที่ดี	 ท�าให้มนุษย์น�าพันธุ์ไป 
ในการอพยพย้ายถิ่นสู่ดินแดนและหมู่เกาะต่างๆ	 ที ่

เชือ่มต่อกนัในทะเลจนีใต้	มหาสมุทรอนิเดยีและแปซฟิิก

 
กล้วยป่า

อัลฟองส์	 เดอ	กองโดลล์	 (Alphonse	de	 
Candolle)	 นักพฤกษศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด ์
บันทึกหลักฐานไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2426	ว่าพบพืชสกุล 
กล้วยบรเิวณคาบสมทุรมาเลย์	และบนเกาะอบิู	 (Pulau	 
Ubin)	ทางตอนใต้สุดของประเทศสยาม	ซึง่ปัจจบุนัคือ 
เกาะอูบิน	(Pulau	Ubin)	ทางใต้ของประเทศสิงคโปร์	 
ปี	พ.ศ.	2426	วิลเลียม	ไรน์	(Wil l iam	Rhind)	 
นักพฤกษศาสตร์	ชาวสก็อตแลนด์	รายงานว่ากล้วย 
จากเขตร้อนที่มีการน�ามาปลูกไว ้ในโรงเพาะช�า 
ของอังกฤษ	ปี	พ.ศ.	2532	ผู ้แต่งหนังสือเก่ียวกับ 
ประวัติศาสตร์อาหารชาวฝรั่งเศส	 แมกเกอลอน	 
ทอเซนต์ซามัท	(Maguelonne	Toussaint–Samat)	
ระบุว่าต้นก�าเนดิกล้วยมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

จากหลักฐานทางโบราณคดีของซากเกสร	เมล็ด	และ
เนื้อเยื่อกล้วยที่กลายเป็นหินในสมัยโบราณมีอายุราว	 
6,440–6,950	ปี	ในประเทศปาปัวนิวกินีบริเวณ 
คุกสวอมพ์	(Kuk	swamp)	พบข้อมูลสนับสนุนว่า 
มนุษย์มีการปลูกกล้วยเพื่อบริโภคในแถบประเทศ
ปาปัวนิวกินีมาก่อน

นอกจากหลักฐานเก่าแก่ที่กล่าวข้างต้นแล้ว	
ปัจจุบันได้มีการศึกษาด้านชีวโมเลกุลเพื่อค้นหา
วิวัฒนาการชาติพันธุ ์ของกล้วยพันธุ์ต่างๆ	 พบว่า
ถิ่นฐานดั้งเดิมของกล้วยในบริเวณคาบสมุทรมาเลย์	

เกาะสุมาตรา	 เกาะชวา	 เกาะบอร์เนียว	ฟิลิปปินส์	 
และปาปัวนวิกนิ	ีมาจากกล้วยป่า	(Musa acuminata  
Colla)	และชนิดใกล้เคียง	ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม 
ถิ่นก�าเนิด	ดังนี้

	 1)	 ชนิดที่มีถิ่นก�าเนิดที่ปาปัวนิวกินี	 พบ
กล้วยป่า Musa banksii	F.	Muell.

	 2)	 ชนิดที่มีถิ่นก�าเนิดที่คาบสมุทรมาเลย์	
พบกล้วยป่า	M. acuminata	subsp.	malaccensis  
(Ridl.)	N.W.	Simmonds
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	 3)	 ชนิดที่มีถิ่นก�าเนิดที่เกาะชวา	 และ
บอร์เนียว	พบกล้วยป่า	M. acuminata	subsp.	 
microcarpa	(Becc.)	N.W.	Simmonds	และ	 
M. acuminata var. zebrina	(Van	Houtte	ex	
Planch.)	Nasution

	 4)	 ชนดิทีม่ถีิน่ก�าเนดิทีไ่ทยและเมยีนมาร์ 
รวมถึงตอนเหนือของอินเดียและจีนตอนใต้	 พบ 
กล้วยป่า	M. acuminata	subsp.	burmanica	N.W.
Simmonds

จากผลการความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ชาตพินัธุ	์พบว่ากล้วยมีถิน่ก�าเนดิดัง้เดมิในคาบสมทุร 
มาเลย์แล้วกระจายพนัธุไ์ปสูป่ระเทศบริเวณภาคพืน้และ 

หมูเ่กาะแปซฟิิก	กล้วยกนิได้จ�านวนหลากหลายพนัธุ ์

ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษที่เป็นกล้วยป่า	Musa banksii  
F.	Muell.	จากปาปัวนิวกินี	 กระจายพันธุ์ไปยังเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 และกระจายพันธุ์ไปอินเดียและ 
แอฟริกาตะวันตก	อีกทั้งกระจายพันธุ ์ในทางทิศ
ตะวันออกของปาปัวนิวกินี	 ไปยังหมู่เกาะต่างๆ	ใน 
แปซิฟิกตามทิศทางตามการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย ์

เมื่อหลายพันปี	การเคลื่อนย้ายและเกิดพันธุ ์ใหม่	
เช่น	 กล้วยทิพรสของไทยเป็นกล้วยที่มีถิ่นก�าเนิดใน
ประเทศไทยโดยแท้	 เพราะเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่พบ

กล้วยทิพรสในแหล่งก�าเนิดอื่น

ความเป็นมาของกล้วยไทยมีการกระจายพันธุ ์
โดยการแพร่ขยายนัน้ๆ	 แลกเปลีย่นกันไปมาในภูมภิาค 
เอเชียแปซิฟิกมายาวนาน	 ทั้งมีการขยายออกสู ่
ประเทศเพือ่นบ้านด้วยเหตเุพราะมกีารตดิต่อสัมพันธ์
กนัอยูเ่สมอ	ประกอบกบักล้วยพนัธุป์ลกูของไทยหลาย
พันธุ์มีรสชาติดี	 ทนทานต่อโรค	 จึงได้รับการยอมรับ
ในแหล่งอื่น	เช่น	ประเทศอินโดนีเซียมีกล้วยบางพันธุ ์
ทีร่ะบวุ่าเป็นกล้วยไทย	เช่น	ปิซงัสยาม	มาเลเซยีเรยีกว่า 
ปิซังเคลัทสยาม	 กล้วยทิพรสเรียกว่าปิซังอาบูสยาม	 
กล้วยหอมทองเรียกว่าปิซงัไทย	กล้วยหอมค่อมเรยีกว่า 

		กล้วยเทพรส

ปิซังหอมค่อม	 เวียดนามเรียกกล้วยหอมทองว่า 
จอยเซียม	หมายถึงกล้วยสยาม	ฟิลิปปินส์เรียกกล้วย 
เทพรสชนดิมปีลีทบัศพัท์ว่าทพิรส	 (Tiparot)	 เขมรน้ัน
เรียกกล้วยน�า้ว้าว่าเจกน�า้ว้า	 และเรยีกกล้วยหกัมกุว่า 
เจกสนับมุข	 ในท�านองกลับกันกล้วยจากประเทศ
เพื่อนบ้านบางส่วนก็มีการน�าเข้ามาปลูกในเมืองไทย	 
เช่น	กล้วยลังกา	กล้วยไข่มาเลเซีย	การขยายพนัธ์ุของ
กล้วยและการแลกเปลีย่นระหว่างกนัในดินแดนแถบนี้
ตลอดจนความหลากหลายและซับซ้อนของสายพันธุ์ 

กล้วยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในประเทศไทย	 
น่าจะเป็นส่ิงยืนยันได้ว่ากล้วยเป็นพืชท้องถ่ินของ

ดินแดนประเทศไทยมาแต่ดึกด�าบรรพ์	 และจาก
ววิฒันาการสายพนัธุก์ล้วยทีม่ต่ีอเนือ่งจงึมกีล้วยพนัธ์ุ
แปลกใหม่ลักษณะดีเด่นเกิดขึ้นมา
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34 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กำรจ�ำแนกกลุ่มพันธุ์กล้วยกินได้

กล้วยกนิได้ทัง้หมดจ�าแนกอยูใ่นหมู	่Eumusa	เกดิจากกล้วยป่า	2	ชนดิ	คอื	กล้วยป่า	(Musa acuminata  
Colla)	และกล้วยตานี	(M. balbisiana	Colla)	ซึ่งกล้วยทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน	 
เนือ่งจากว่าทกุพนัธุน์ัน้เป็นต้นทีเ่กดิจากการผสมระหว่างกล้วยป่า	กบักล้วยตาน	ีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของกล้วยที่ปลูกอยู ่ทั่วไปมีต้นก�าเนิดจากกล้วยป่า	 เป็นกลุ่มจีโนม	A	และกล้วยตานีเป็นกลุ่มจีโนม	B	 
กล้วยสองกลุ่มนี้มีบทบาทต่อการกระจายพันธุ์	 และการพัฒนาพันธุ์ที่เกิดประโยชน์ในการวิวัฒนาการพันธุ ์
จนเกิดพันธุ์กล้วยมากมาย

กล้วยป่าอบิสซิเนีย กล้วยตานี	(Musa balbisiana	Colla)

การจ�าแนกกล้วยกินได้โดยใช้ลักษณะทางพันธุกรรมตามแนวทางของ	 Simmonds	 และ	 Shepherd	 
ซ่ึงการจ�าแนกกลุม่พันธุต์ามพนัธุกรรมโดยใช้จโีนมหรอืสารพนัธกุรรมหรอืกรดนวิกรดนวิคลอีกิทัง้หมดในเซลล์ 
สิง่มชีวีติ	 โดยกล้วยทีม่กี�าเนดิจากกล้วยป่ามจีโีนมเป็น	 AA	 และกล้วยท่ีมีก�าเนดิจากกล้วยตานมีจีีโนมเป็น	 BB	 
ส่วนกล้วยที่เกิดจากลูกผสมของกล้วยทั้งสองชนิดจะมีจีโนมแตกต่างกันไป	 โดยสามารถจ�าแนกกลุ่มพันธุ	์ 
โดยใช้การระบุพันธุ์ด้วยเป็นคะแนนส�าหรับบ่งชี้ความสัมพันธ์ของกล้วยป่าที่เป็นบรรพบุรุษทั้ง	 2	 ชนิด	 โดยใช้
ลกัษณะภายนอก	15	ลกัษณะ	คอื	สขีองกาบใบ	ร่องของกาบใบ	ก้านช่อดอก	ก้านดอก	ออวุล	ไหล่ของกาบปล	ี 
การม้วนของกาบปลี	 รูปร่างของกาบปลี	 ปลายของกาบปลี	 การซีดของกาบปลี	 รอยแผลของกาบปล	ี 
กลีบรวมเดี่ยว	สีของดอกเพศผู้	สีของยอดเกสรเพศเมีย	สีของกาบปล	ี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	 จัดอยู่ในกลุ่มจีโนม	 AA,	 AAA	 เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ	 
   M. acuminata	เท่ากับ100

  v 26–46	คะแนน	จดัอยูใ๋นกลุม่จโีนม	AAB	เป็นพนัธกุรรมท่ีมลีกัษณะของ	M. acuminata  
	 	 	 เท่ากับ	66	

  v ประมาณ	 49	 คะแนน	 จัดอยู่ในกลุ่มจีโนม	 AB	 เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ	 
   M. acuminata	เท่ากับ50

  v 59–63	คะแนน	จดัอยูใ่นกลุม่จโีนม	ABB	เป็นพนัธกุรรมท่ีมลีกัษณะของ	M. acuminata  
	 	 	 เท่ากับ	33

  v ประมาณ	67	คะแนน	จัดอยู ่ในกลุ ่มจีโนม	ABBB	เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ	 
   M. acuminata	เท่ากับ	25

  v 70–75	 คะแนน	 จัดอยู่ในกลุ่มจีโนม	 BB,	 BBB	 เป็นพันธุกรรมที่มีลักษณะของ	 
   M. balbisiana	เท่ากับ100	

กล้วยกินได้พันธุ์ต่างๆ	 มีการพัฒนาพันธุ์มาจากกล้วยป่า	 มีสัญลักษณ์จีโนมคือ	 A	 และกล้วยตาน	ี 
มีสัญลักษณ์จีโนม	B	ซ่ึงกล้วยทั้งสองชนิด	มีความแตกต่างกัน	กลุ่มกล้วยป่า	ขนาดล�าต้นเล็กมีปื ้นสีด�า	 
ใบสีเขียวอ่อนกว่ากลุ่มกล้วยตานี	ใบมีจุดประ	ร่องก้านใบเปิด	บริเวณโคนก้านใบเปิดกว้าง	ปลีมีสีม่วงแดง
แกมชมพู	 รูปร่างเรียวแหลม	 กาบปลีม้วนขึ้น	 ส่วนกล้วยตานี	 ล�าต้นแข็งแรงสูง	 ใบสีเขียวเข้ม	 ร่องก้านใบปิด	 
ปลสีม่ีวงเข้ม	มีนวลสีขาวปกคลุม	รูปไข่	กาบปลไีม่ม้วนข้ึน	 
กล้วยที่มีจีโนม	A	เช่น	กล้วยหอม	เมื่อสุกสามารถ
แบ่งเนื้อผลเป็นสามส่วนได้ง่าย	 ส่วนกล้วยที่มีจีโนม	 B	 
ปนอยู	่ เนือ้มกัแน่น	 เหนยีว	ไม่สามารถแบ่งให้เป็นส่วนได้	 
เน่ืองจากเนื้อผลติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน	 กล้วยกินได้ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกผสม	 กล้วยปลูกหรือกล้วยบ้าน 
ที่ไม่มีเมล็ด	 เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่าชนิด	 A	 
ด้วยกนั	เช่น	กล้วยหอม	กล้วยไข่	กล้วยเลบ็มอืนาง	เป็นต้น	
จะมีลักษณะของกล้วยจีโนม	A	ชัดเจน	หรือหากมีการ 
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกล้วยป่าจีโนม	A	กับกล้วยตานี 
จีโนม	B	จะได้ลูกผสมเป็น	AB	ซึ่งหากลูกผสมมีการ 
กลายพันธุ์ด้วยการเพิ่มชุดของโครโมโซมจะได้จีโนม 

ของกล้วยกลุ่มโครโมโซม	3	ชุด	เช่น	กล้วยเปรี้ยว	AAB	 
กล้วยน�้าว้า	 ABB	 กล้วยพม่าแหกคุก	 ABB	 หรือกลุ่ม 
โครโมโซม	4	ชุด	เช่น	กล้วยเทพรส	ABBB	กล้วยเงิน	 
AABB	 เป็นต้น	 การจ�าแนกกลุ่มพันธุ ์กล้วยกินได้จึง 
จ�าแนกตามจีโนมเป็นกลุ่มหลักได้	8	กลุ่ม	ดังนี้

กล้วยพม่าแหกคุก
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36 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 1. กลุ่ม AA	 เป็นกล้วยที่มีก�าเนิดมาจากกล้วยป่าซ่ึงอาจเกิดจากการผสมภายในชนิดย่อยหรือ 
ระหว่างชนดิย่อย	หรอือาจเกดิจากการกลายพันธ์ุ	พบในประเทศอนิโดนเีซีย	ปาปัวนิวกิน	ีมาเลเซยี	 เมยีนมาร์	 
และไทย	 ประมาณ	20	 พันธุ	์ กล้วยกลุ่มนีเ้ป็นกล้วยส่วนใหญ่ทีพ่บในประเทศไทย	 เป็นกล้วยกนิได้รบัประทาน 
ผลสด	รสชาติหวาน	มีกลิ่นหอม	ผลมีขนาดเล็กเปลือกผลสีเหลืองทอง	 เนื้อแน่น	สีส้มอ่อน	มี	5–9	หวี	 
ในแต่ละเครือ	ผลไม่มีเมล็ด	เช่น	กล้วยไข่	กล้วยไข่จีน	กล้วยไข่ทองร่วง	กล้วยทองกาบด�า	กล้วยน�้านม	 
กล้วยไล	กล้วยเลบ็มือนาง	กล้วยสา	กล้วยหอม	กล้วยหอมจันทร์	กล้วยหอมจ�าปา	นอกจากนีใ้นระดับนานาชาติ 
มีการจ�าแนกตามรสชาติเรียกกล้วยกลุ่มพันธุ์นี้ว่า	กลุ่มกล้วยหวาน	(Sucrier)

กล้วยครั่งกล้วยหอมทองกล้วยหอมค่อม

กล้วยไข่ทองร่วงกล้วยหอมจันทร์กล้วยเล็บมือนาง

 2. กลุ่ม AAA	 เป็นกล้วยที่มีก�าเนิดคล้ายกับกลุ่ม	 AA	 แต่ได้มีการเพิ่มจ�านวนโครโมโซมขึ้นเป็น
สามเท่า	พบในประเทศอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ปาปัวนิวกินี	มาเลเซีย	 เมียนมาร์	และไทย	 เนื่องจากมีจ�านวน 
โครโมโซม	2n	 =	33	ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่ม	AA	และไม่มีเมล็ด	 รูปร่างผลเรียวยาว	มีเนื้อนุ่ม	 รสหวาน	 
กลิ่นหอม	 รับประทานสด	 เปลือกผลหนา	 สีเขียวอ่อนจนถึงสีเหลืองแกมเขียว	 เนื้อสีขาวครีมหรือสีครีม	 
เนื้อแน่นปานกลาง	มีกลิ่นหอมเล็กน้อยหรือมีกลิ่นหอม	รสชาติหวาน	เครือมี	8–20	หว	ีเช่น	กล้วยหอมทอง	 
กล้วยหอมเขียว	กล้วยหอมดอกไม้	กล้วยนาก	กล้วยครั่ง	กล้วยกุ้งเขียว	กล้วยหอมแม้ว	กล้วยไข่พระตะบอง	 
กล้วยหอมคลองจัง	 นอกจากนี้ในระดับนานาชาติมีการจ�าแนกกลุ่มพันธุ์ตามประเภทของผู้ที่น�าพันธุ์ไปปลูก 
เป็นพืชเศรษฐกิจและสีผล	เป็น	4	กลุ่ม	คือ	

 	 2.1	 กลุ่มกล้วยคาเวนดิชค่อม	(Dwarf	Cavendish)	เช่น	กล้วยหอมเขียวค่อม	กล้วยหอมค่อม

	 	 2.2	 กลุ่มกล้วยคาเวนดิชยักษ์	(Giant	Cvendish)	เช่น	กล้วยหอมคลองจัง

	 	 2.3	 กลุ่มกล้วยโกสล์	มิเชล	(Gros	Michel)	เช่น	กล้วยหอมทอง

	 	 2.4	 กลุ่มกล้วยแดง	(Red/Green	Red)	เช่น	กล้วยกุ้งเขียว	กล้วยนาก	กล้วยครั่ง
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 3. กลุ่ม AAB	 เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี	 โดยมีเช้ือของกล้วยป่า	 2	 ใน	 3	 
และมีเชื้อของกล้วยตานี	1	ใน	3	พบในประเทศอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	พันธุ์ส่วนใหญ่มีแป้งเป็น 
องค์ประกอบจึง	 เหมาะส�าหรับท�าให้สุกก่อนรับประทาน	บางชนิดหรือบางพันธุ์รับประทานสดได	้	 เปลือกผล 
สีเหลือง	เนื้อผลสีส้ม	แกม	ครีมอ่อน	เนื้อแน่นละเอียด	เหนียว	แต่ละเครือมี	2	หวี	มีรส	เช่น	กล้วยน�้า	 
กล้วยน�้าฝาด	 กล้วยนมสวรรค์	 กล้วยนิ้วมือนาง	 กล้วยไข่โบราณ	 กล้วยทองเดช	 กล้วยศรีนวล	 กล้วยขม	 
กล้วยนมสาว	 กล้วยกล้าย	 กล้วยงาช้าง	 กล้วยนิ้วจระเข้	 กล้วยหิน	 กล้วยพม่าแหกคุก	 นอกจากนี้ในระดับ 
นานาชาตมิกีารจ�าแนกกลุ่มพนัธุก์ลุ่มนีต้ามชือ่เมอืงในประเทศอนิเดยี	 เรียกว่า	กลุม่กล้วยเปรีย้ว	 (Mysore)	 เช่น	 
กล้วยน�า้	กล้วยกระบุง	และ	กลุ่มเพลนเทน	(Plantain)	เช่น	กล้วยกล้าย	กล้วยงาช้าง	กล้วยนิ้วจระเข้

 4. กลุ่ม ABB	 เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีเช่นกัน	แต่มีลักษณะพันธุกรรม 
ของกล้วยป่าอยู่น้อยกว่ากล้วยตานี	ซึ่งมีลักษณะของกล้วยป่า	1	ใน	3	และลักษณะของกล้วยตานี	2	ใน	3	 
พบในประเทศอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 เมียนมาร์	 และไทย	 เปลือกผลหนาสีเหลือง	 หรือเมื่อสุกสีน�้าตาล	 
เน้ือสีส้มแกมสีครีมหนาปานกลาง	 สีขาวหรือสีครีม	 เนื้อแน่น	 เหนียว	 รับประทานสดหรือท�าให้สุก	 เครือมี	 
8–10	 หวี	 เนื้อของกล้วยในกลุ่มพันธุ์น้ีจะมีแป้งมาก	โดยเฉพาะในระยะผลดิบ	ผลที่สุกแล้วในบางชนิด 
สามารถรับประทานสดได้	บางชนิดอาจมีรสฝาด	จึงนิยมน�ามาท�าให้สุกด้วยความร้อนก่อนบริโภค	 เช่น	 
กล้วยหักมุก	 กล้วยหักมุกนวล	 กล้วยเปลือกหนา	 กล้วยส้ม	 กล้วยนางพญา	 กล้วยนมหมี	 กล้วยน�้าว้า	 
กล้วยตีบ	 นอกจากนี้ในระดับนานาชาติมีการจ�าแนกกลุ่มพันธุ์กลุ่มนี้ตามภาษาถิ่นมาเลเซีย	 เรียกกลุ่มกล้วย 
บลักโก	(Bluggoe)	 เช่น	กล้วยหักมุก	กล้วยหักมุกนวล	กลุ่มกล้วยอวัค	(Awak)	 เช่น	กล้วยน�า้ว้าพันธุ์ต่างๆ	 
และกลุ่มกล้วยทิพรส	(Thip	Pharot)	เช่น	กล้วยเทพรส	หรือ	กล้วยทิพรส

กล้วยขมกล้วยนมสวรรค์ กล้วยนิ้วจระเข้

กล้วยหักมุกนวล กล้วยน�า้ว้าด�ากล้วยหักมุกเขียว
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 6. กลุ ่ม BBB	 เป ็นกล้วยที่มีก�าเนิด 
มาจากกล้วยตานี	 กล้วยกลุ่มนี้อาจเกิดจากการผสม
ระหว่างชนิดเดียวกัน	 หรือต่างชนิดกัน	 และอาจ
เกิดจากการกลายพันธุ์	 พบในประเทศอินโดนีเซีย	
ฟิลปิปินส์	 และไทย	 ผลมขีนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่	
ป้อมสั้น	 เป็นเหลี่ยม	 เปลือกหนา	 สีเหลือง	 เนื้อผล 
สีขาวครีม	 เนื้อละเอียด	แน่นและนุ่ม	 มีแกนกลาง 
ของผล	 มีรสหวาน	 แต ่ละเครือมี	 10–16	 หวี	 
กล้วยกลุ่มพันธุ์น้ีมีปริมาณแป้งมากในระยะผลดิบ	
จึงมีรสชาติฝาด	 และเม่ือผลสุกไม่มีรสชาติหวาน	
เหมาะส�าหรับน�ามาต้มหรือย่าง	 นอกจากนี้สามารถ 
น�าผลอ่อนมาปรุงอาหารใส่แกงเผ็ด	ท�าส้มต�า	 ไม่นยิม 
รับประทานผลแก่	 เนื่องจากมีเมล็ดจ�านวนมาก	
นอกจากน้ีสามารถรับประทานปลีและหยวกได้	 เช่น	
กล้วยหิน	 นอกจากน้ีในระดับนานาชาติมีการจ�าแนก 
กลุ่มพันธุ ์กลุ่มนี้ตามภาษาถ่ินฟิลิปปินส์	 เรียกว่า	 
กลุ่มกล้วยชาบา	(Saba)	เช่น	กล้วยหิน	และกลุ่ม 
กล้วยเล็บช้างกุด	(Lep	Chang	Kut)

 กล้วยหิน

 5. กลุ่ม BB	 เป็นกลุ่มพันธุ์กล้วยที่กลายพันธุ์มาจากกล้วยตานีป่า	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มกล้วยตาน ี
จากภาคเหนือและภาคใต้ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับกลุ่มกล้วยตานีป่าจากจังหวัดน่าน	 และ 
กลุ่มกล้วยตานีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมกล้วยตานีป่าจากประเทศแถบแปซิฟิก	 
เช่น	กล้วยตานีขาว	กล้วยตานีด�า	กล้วยตานีกิ่งจันทน์	กล้วยตานีหม้อ	กล้วยตานีหอมทอง

กล้วยตานีหอมทองกล้วยตานีกิ่งจันทน์ กล้วยตานีหม้อ	
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 8. กลุ่ม AABB	 กล้วยกลุ่มนี้เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี	 โดยมีลักษณะ 
ทางพันธุกรรมของกล้วยป่าอยู่คร่ึงหนึ่ง	 และกล้วยตานีอีกคร่ึงหนึ่ง	เป็นกล้วยที่มีจ�านวนโครโมโซมเป็น 
เททราพลอยด์	 ผลมีขนาดใหญ่	 กล้วยในกลุ่มพันธุ์นี้มีชนิดเดียวในประเทศไทย	 คือ	 กล้วยเงิน	 ผลมีรูปร่าง

คล้ายกล้วยไข่	ผลสุกมีผิวสีเหลืองสด	เนื้อในผลสีส้ม	นอกจากนี้	ยังมีกล้วยหก 
หรือกล้วยอ่างขาง	 ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่าง	Musa acuminata	 และ	

M. itinerans	 Cheesman	 ส�าหรับกล้วยป่าที่เป็นกล้วยประดับใน 
กลุ่มพันธุ์นี้คือ	เช่น	กล้วยบัวสีส้ม	และกล้วยบัวสีชมพู

 7. กลุ่ม ABBB		เป็นกล้วยที่เกิดจากการ
ผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี	 เป็นกล้วยที่มี
จ�านวนโครโมโซมเป็นเททราพลอยด์	 ผลมีขนาดใหญ่	 
กล้วยในกลุ่มนี้มี	1	พันธุ์	คือ	กล้วยเทพรส	กล้วย
ชนิดนี้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยป่า	 
1	ใน	4	และ	ลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยตานี	 
3	ใน	4	จึ งมีแป ้ งมาก	ผลสุก	มี รสชาติหวาน	
การปรากฎปล	ีบางครัง้ไม่ม	ีในกรณไีม่พบดอกเพศผู้	 
จะไม่เห็นปลี	และมีผลขนาดใหญ่	ในกรณีพบดอก 
เพศผู้	ผลจะมขีนาดเล็กกว่า	มหีลายหวีและหลายผล	 
การมีปลีและไม ่มีปลีนี้ เกิดจากการกลายพันธุ ์

แบบกลับไปกลับมาได้	 ซึ่งในกอเดียวกันอาจมีทั้ง 
กล้วยเทพรสมปีล	ีและไม่มีปล	ีหรอืบางครัง้ม	ี2–3	ปลี	 

ในสมยัโบราณเรียกกล้วยเทพรสท่ีมปีลีว่า	 กล้วยทพิรส	 
กล้วยเทพรสทีส่กุงอมมรีสชาตหิวาน	 แต่หากน�าไปต้ม 
จะมีรสชาติฝาด	 ปัจจุบันมีข้อมูลทางชีวโมเลกุลว่า	
กล้วยเทพรส	อยู่ในกลุ่มจีโนม	BBB

กล้วยบัวสีชมพู

 กล้วยบัวสีส้ม 

 กล้วยเทพรส
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บทท่ี 4 ข้อมูลลักษณะประจ�ำพันธุ์กล้วย

การบนัทกึลกัษณะประจ�าพนัธุข์องกล้วยของศนูย์วจิยัพชืสวนสุโขทยั ในระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2547–2550 ใช้แนวทางการจ�าแนกของ Simmonds และ Shepherds (1955)  
ซึ่งมีการจ�าแนกชนิดหรือพันธุ์ของกล้วยตามลักษณะพันธุกรรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์  
โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ส�าคัญ 15 ลักษณะเพ่ือบ่งช้ีความสัมพันธ์ของกล้วย 
พันธุ์ต่างๆ 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2550–2553 ได้ใช้แบบบันทึกลักษณะประจ�ากล้วยของ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช จ�านวน 77 ลักษณะ ซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากหลักเกณฑ ์
การตรวจลักษณะประจ�าพันธุ์กล้วยของ UPOV Test Guidelines (The International  
Union for the Protection of New Varieties of Plants : TG) และข้อมูลลักษณะ 
พนัธุก์ล้วยของ IPGRI [International Plant Genetic Resources Institute Descriptors 
for Banana (Musa spp.)]

ลักษณะประจ�ำพันธุท์ีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคณุสมบตัขิองพันธ์ุพืชใหม่ (DUS Test)

การเลอืกลกัษณะเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการตรวจสอบ DUS ประกอบด้วย ลกัษณะ
การแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธ์ุพืช ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด (Distinctness)  
ซ่ึงสามารถจะจ�าแนกได้จากพนัธุพ์ชือืน่ๆ มคีวามสม�า่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด 
สามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่า 

ผลผลิตจะต้องมีความสม�่าเสมอและมีผลเหมือนกันในทุกวงจรของการเพาะปลูก หรือ 
เม่ือสิน้สดุแต่ละวงจรการเพาะปลูก โดยปกตลัิกษณะเด่นหรอืทีดี่มคีณุค่าทางเศรษฐกจิ

จะไม่น�ามาพิจารณาในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากมีลักษณะที่อยู่ในหลักการหรือ

มาตรฐานที่ก�าหนดก็สามารถน�ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปโดยปกติ
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กำรจัดกลุ่มพันธุ์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบ

ก�าหนดวิธกีารจ�ากัดลกัษณะของพันธุพ์ชืทีจ่ะท�าการตรวจสอบในคูม่อืการตรวจสอบเพือ่อธิบายหรอืจ�ากดั
ลักษณะของพนัธ์ุพชืนีจ้ะใช้ตวัเลขเป็นตวัแทนในแต่ละนยิามของลกัษณะและให้ยกตวัอย่างแต่ละลกัษณะพนัธุ์
ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย

ชนิดของลักษณะที่พันธุ์พืชแสดงออก

เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ ลักษณะประจ�าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส�าคัญมากต่อการทดสอบ DUS  
จึงได้จ�าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้

 – ลักษณะทางคุณภาพ (Quality Characteristics : QL) เป็นลักษณะท่ีแสดงความแตกต่างกัน 
อย่างชดัเจน เช่น เพศ สามารถจ�าแนกได้ 4 ชนดิ คอื (1) มเีพศเมยีแยกกนัเด่นชดั  (2) มเีพศผูแ้ยกกนัอย่างชดัเจน 
(3) มีเกสรเพศผู้เพียงเพศเดียว  (4) มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะจ�าแนก 
อย่างชดัเจนโดยตวัมนัเองอยูแ่ล้ว และในแต่ละคณุสมบตัจิะต้องบอกถึงช่วงของลกัษณะได้และลกัษณะแต่ละชนดิ 

จะต้องบอกคณุสมบตัไิด้ด้วย และสิง่ส�าคญั คอื ลักษณะเหล่านีจ้ะต้องไม่มอีทิธิพลของส่ิงแวดล้อมมาเก่ียวข้อง

 – ลักษณะทางปริมาณ (Quantity Characteristics : QN) เป็นลักษณะที่แสดงครอบคลุมเป็นช่วง  
ซึ่งสามารถบันทึกได้ตั้งแต่ 1 มิติ บันทึกต่อเนื่อง หรือบันทึกไม่ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ 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  
และคุณสมบัติของคุณภาพเหล่านี้มีผลต่อการประเมิน DUS การที่ก�าหนดเป็นเลขทั้งช่วงไว้เพื่อให้เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานจริง อาจมีพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งไม่มีคุณสมบัติตกอยู่ในช่วงที่ก�าหนดก็สามารถที่จะจัดให้ไปอยู่ในช่วง  
0, 2, 4, 6, 8 ซึ่งความแตกต่างตรงนี้เป็นช่วงที่ถือว่ามีน้อยทั้งสิ้น

 – ลกัษณะทางคุณภาพเทยีม (Pseudo–quantitative Characteristics : PQ) ลักษณะทางคณุภาพเทยีม 
เป็นลกัษณะทางคณุภาพทีม่คีวามต่อเนือ่งเป็นบางส่วนแต่จะผันแปรมากกว่า 1 มติ ิเช่น รปูร่างของผล หรอืใบ  

สามารถมีได้หลายลักษณะ คือ รูปไข่ (ovate) ก�าหนดเป็นเลข 1  รูปรี (elliptic) ก�าหนดเป็นหมายเลข 2  
รูปกลม (circular) ก�าหนดเป็นหมายเลข 3  รูปไข่กลับ (obovate) ก�าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะ 
เหล่านี้ไม่สามารถจะก�าหนดเป็นช่วงๆ ของค่าเร่ิมต้นและค่าส้ินสุดได้ คือ ไม่สามารถจ�าแนกอย่างเด็ดขาดได้  
ซึง่ลักษณะทางคณุภาพกเ็ช่นเดยีวกัน จงึเรียกว่า ลกัษณะทางคุณภาพเทยีม โดยลกัษณะแต่ละช่วงจะต้องนิยาม
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้น ตัวเลขจึงใช้ 1–4 ต่อกันไป ถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีก 
ก็ให้ต่อไป เช่น 5, 6, 7 .... จนถึง 9

การพิจารณาจ�าแนกชนิด/พันธุ์ ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยารวมทั้งหมด 15 ลักษณะเป็นเกณฑ์ คือ  
สีของกาบใบ (pseudostem colour) ร่องของกาบใบ (petiolar canal) ก้านช่อดอก (peduncle)  

ก้านดอก (pedicel) ออวลุ (ovule) ไหล่ของกาบปลี (bract shoulder) การม้วนของกาบปลี (bract curling) 
รูปร่างของกาบปลี (bract shape) ปลายของกาบปลี (bract apex) การซีดของกาบปลี (colour fading)  
รอยแผลของกาบปล ี (bract scar) กลีบรวมเด่ียว (free tepal of male bud) สีของดอกเพศผู ้ (male flower 
colour) สีของยอดเกสรเพศเมีย (stigma colour) และสีของกาบปลี (bract colour) 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดชนดิพชื 
ให้เป็นพนัธุพ์ชืใหม่ ทีไ่ด้รับการคุม้ครองตามมาตรา 14  
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

จ�านวน 75 ชนิด ซึ่งกล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากมีผู้ปลูกเป็น 
การค้าทั้งในประเทศและส่งเป็นสินค้าออกไปยัง
ต่างประเทศ นอกจากนี้กล้วยยังมีความหลากหลาย
ของพันธุ ์มากจนเป็นที่สนใจของนักปรับปรุงพันธุ ์

ในการหาพนัธุท์ีม่ศีกัยภาพเพือ่น�ามาปรับปรุงพันธ์ุให้ได้ 
พนัธุใ์หม่ การสร้างหลกัเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะ 

ประจ�าพนัธุพ์ชืกล้วย โดยจดัท�าข้อมลูบนัทกึลกัษณะ 
พันธุ์พืช (passport data) มีทั้งหมด 109 ลักษณะ 

เพื่อน�ามาศึกษาการยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะประจ�าพันธุ ์พืชกล้วย (Musa spp.) ตาม 

มาตรฐานของ UPOV มีการประชุมคณะท�างานจาก
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกล้วยจากหน่วยงาน  
ภายในกรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา  
ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อปรับร่างหลักเกณฑ์  

การตรวจสอบลักษณะประจ� าพันธุ ์พื ชกล ้ วย  
ให้สามารถใช้ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบของ
ประเทศไทย จนได้หลกัเกณฑ์การตรวจสอบลกัษณะ

ประจ�าพันธ์ุพืชกล้วย ทีใ่ช้ประเมนิลักษณะพันธุก์ล้วย 
77 ลักษณะ (descriptor) ประกอบด้วย ล�าต้นเทียม 
ประกอบด้วย ลักษณะท่ีต้องตรวจสอบ 7 ลักษณะ  
ประกอบด้วยข้อมลูลักษณะพนัธ์ุพชื คอื 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 
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กองการสัตว์และ

เกษตรกรรมที่ 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
และแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรในอ�าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการประเมินลักษณะประจ�า
พันธุ์พืชกล้วย 77 ลักษณะ

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

ลักษณะพันธุ์กล้วยเพ่ือการด�าเนินงานการบันทึก 
ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชได้ 80 ลักษณะประกอบด้วย  

ล�าต้นเทียม 7 ลักษณะ ใบ 18 ลักษณะ ช่อดอก 
หรือปลีกล้วย 11 ลักษณะ ใบประดับหรือกาบปลี  
8  ลั กษณะ ดอกเพศผู ้  16 ลักษณะ และผล  
20 ลักษณะ โดยมีลักษณะพันธุ ์กล ้วยที่บันทึก 

เพิ่มเติมจากลักษณะพันธุ์กล้วยของส�านักคุ้มครอง
พันธุ ์พืช 3 ลักษณะ คือ ขนาดเส ้นรอบวงปล ี 
ความกว้างปลี และความกว้างผล ดังนี้ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะพันธุ์กล้วยของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชกับศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ล�าดับ ลักษณะพันธุ์พืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

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 (Leaf)

8 ลักษณะปื้นบนโคนก้านใบ/การปรากฏ  ü  ü

9 สีของปื้นบนโคนก้านใบ 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 (Leaf)

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

ช่อดอก 

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

ใบประดับ 

37 รูปร่างโคนใบประดับ  ü  ü

38 รูปร่างปลายใบประดับ ü  ü

39 สีผิวด้านนอกของใบประดับนอก  ü  ü

40 สีผิวด้านในของใบประดับใน ü  ü
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ใบประดับ 

41 รอยแผลใบประดับบนแกนกลาง  ü  ü

42 พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง ü  ü

43 ไขบนใบประดับ  ü  ü

44 ลักษณะร่องบนใบประดับ ü  ü

ดอกเพศผู้ 

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

เมล็ด

79 พื้นผิวของเมล็ด  ü  ü

80 รูปร่างของเมล็ด ü  ü

กำรจ�ำแนกลักษณะพันธุ ์ พืชกล ้วย ของสถำบันทรัพยำกรพันธุกรรมพืชระหว ่ำงประเทศ  
(Descriptors for Banana, IPGRI) (IPGRI–INIBAP/CIRAD, 1996)

IPGRI ได้จ�าแนกลักษณะประจ�าพันธุ์กล้วยไว้ 109 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะทางคุณภาพ  
(Qualitative) และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

 1) ลักษณะทั่วไป (Plant General Appearance) จ�านวน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะวิสัยของใบและลักษณะต้น รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

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

 4) ช่อดอกและตาดอกเพศผู ้ (inflorescence and Male Bud) จ�านวน 14 ลักษณะ ประกอบด้วย 
รายละเอียดเก่ียวกับความยาวของก้านช่อดอก สีของก้านช่อดอก ต�าแหน่งของเครือ และรูปร่างของตาดอก 
เพศผู้ รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบเพ่ืออธิบายลักษณะต่างๆ

 5) ใบประดับ (bract) จ�านวน 14 ลักษณะ ประกอบด้วย รายละเอียดเก่ียวกับรูปร่างของ 
ฐานใบประดับ สีของใบประดับ และพฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง รวมทั้งภาพวาดลายเส้นประกอบ 
เพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

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

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

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

หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบลักษณะประจ�ำพันธุ์พืช : กล้วย (Musa spp.) ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

1.  หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์ (Subject of these guidelines)

 หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ให้ใช้กับกล้วย (Musa spp.)  
ที่มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไม่อาศัยเพศ

2.  ส่วนขยายพันธุ์ (Material required)

 2.1 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ท่ีต้องจัดส่ง ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์กล้วย จะต้องส่ง 
ส่วนขยายพันธุ์อย่างน้อย 10 ต้น ที่มีอายุพร้อมปลูกเพื่อท�าการปลูกตรวจสอบ โดยต้นอ่อนอายุ 3–4 เดือน 
(วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

 2.2 คณุภาพของส่วนขยายพนัธุ ์ ต้องอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่มโีรค แมลง และศัตรอูืน่ๆ จะต้อง
ระบุที่มาของส่วนขยายพันธุ์ และการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์ให้ชัดเจน

 2.3 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ให้เป็นไปตามที่คณะท�างานตรวจสอบ 
ภาคสนามก�าหนด
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3. การปลูกเพื่อตรวจสอบ (Conduct of tests)

 3.1 ฤดูปลูก ท�าการปลูกตรวจสอบอย่างน้อย 8 เดือน ถ้าไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง  
ความสม�่าเสมอหรือ/และความคงตัวได้ชัดเจน ต้องเพิ่มการตรวจสอบอีก 

 3.2 สถานท่ีปลูก ท�าการตรวจสอบใน 1 สถานที่ แต่ถ้าลักษณะประจ�าพันธุ์ที่ส�าคัญไม่สามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างได้ในที่นั้นๆ ต้องเพิ่มสถานที่ท�าการตรวจสอบ

 3.3 ระยะปลูกตรวจสอบ ให้ก�าหนดตามความเหมาะสม โดยระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว
อย่างน้อย 4x4 เมตร 

 3.4 การตรวจสอบเพิ่มเติม ถ้ามีการตรวจสอบเพิ่มเติม ต้องก�าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณี
ตามความจ�าเป็น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท�างานตรวจสอบภาคสนาม

4. วิธีการตรวจสอบ (Methods of testing)

 4.1 ตรวจสอบลักษณะ ในแปลงตรวจสอบอย่างน้อย 10 ต้น

 4.2 ข้อมลูลกัษณะต่างๆ จะต้องบันทกึลักษณะประจ�าพันธ์ุของต้นกล้วยทีม่อีายุไม่ต�า่กว่า 8 เดอืน 
และให้ผลผลิต โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้

  4.2.1 การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กล่ิน รสชาติ  
   ต้องใช้มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แต่งต้ังโดย 
   พนักงานเจ้าหน้าที่

  4.2.2 การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท�าจากต้นที่สมบูรณ์ และมีลักษณะ 
   ตรงตามพันธุ์อย่างน้อย 5 ต้นต่อพันธุ์ เว้นต้นหัวท้ายแปลง

  4.2.3 การตรวจสอบลักษณะล�าต้นเทียม ให้ตรวจสอบในระยะล�าต้นเทียมเจริญเติบโตเต็มที่  
   ลกัษณะทางปรมิาณ ให้บนัทกึส่วนกาบนอกสดุทีย่งัไม่แห้งอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหนึง่พนัธุ์

  4.2.4 การตรวจสอบลักษณะใบแก่ ให้ตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มที่ (mature leaf)  
   ในใบล�าดบัที ่3 นบัจากปลายยอดลงมา ให้บนัทกึลกัษณะทางปริมาณอย่างน้อย 20 ใบ  
   จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหนึ่งพันธุ์

  4.2.5 การตรวจสอบลักษณะช่อดอก ให้ตรวจสอบในระยะเริ่มตกเครือ โดยเลือกช่อดอกที ่
   สมบรูณ์ ลกัษณะทางปรมิาณให้บนัทกึอย่างน้อย 10 ช่อ จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหนึง่พนัธุ์

  4.2.6 การตรวจสอบลักษณะผล ให้ตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพร้อมบริโภค ลักษณะทาง 
   ปริมาณให้บันทึกอย่างน้อย 10 ผล จากอย่างน้อย 5 ต้น ต่อหนึ่งพันธุ์   

 4.3 การเลือกพันธุ์ท่ีจะปลูกเปรียบเทียบ ให้เลือกพันธุ์ทั่วไปที่มีลักษณะพันธุ์ใกล้เคียงกับพันธุ์ 
ขอจดทะเบียนมากท่ีสุดเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ จ�านวนอย่างน้อย 1 พันธุ์ โดยพิจารณาจากลักษณะผล ใบ  
ดอก และ/หรืออื่นๆ

 4.4 การประเมนิความแตกต่างระหว่างพนัธ์ุ ต้องมลัีกษณะทางคุณภาพหรอืทางปรมิาณ ทีส่ามารถ
แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุ์ใหม่ กับพันธุ์เปรียบเทียบได้ชัดเจน
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 4.5 การประเมินความสม�่าเสมอและความคงตัวของพันธุ์ ในการประเมินความสม�่าเสมอ และ 
ความคงตวัของพนัธุ ์(uniformity and stability) ให้พจิารณาจากการกระจายตวั โดยไม่มต้ีนแปลกปลอม (off–type)

5. การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of varieties)

 5.1 การรวบรวมพันธุ์ส�าหรับปลูกตรวจสอบ จะต้องแบ่งพันธุ์เปรียบเทียบส�าหรับปลูกตรวจสอบ
เป็นกลุม่ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประเมนิความแตกต่าง ลกัษณะทีเ่หมาะสมต่อการจัดกลุม่เป็นลกัษณะ
ที่ได้จากประสบการณ์ คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากระหว่างพันธุ์

 5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์

  5.2.1 ลักษณะต้น

  5.2.2 ลักษณะใบ

  5.2.3 ลักษณะดอก

  5.2.4 ลักษณะผล

6. แบบบนัทกึลกัษณะประจ�าพนัธุท์ีจ่ะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและสญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในแบบบนัทกึ

 6.1 ลักษณะและสัญลักษณ์

  6.1.1 ลักษณะที่ใช้ประเมิน เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ ความสม�่าเสมอ และ 
ความคงตัวของพันธุ์ บันทึกลักษณะและเก็บผลสดจากต้นที่ปลูกใกล้กันอย่างน้อย 5 ต้น ลักษณะและ 

ค�าบรรยายลักษณะที่ใช้ในการประเมิน จะอยู่ในตารางลักษณะที่จะตรวจสอบ ตามรายละเอียดในข้อ 7

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

 6.2 เครื่องหมายที่ใช้แทนลักษณะ (Legend)

  (*) ลักษณะที่ควรใช้กับทุกพันธุ์

  (+) มีรูปภาพประกอบในข้อ 9

  QL ลักษณะทางคุณภาพ

  QN ลักษณะทางปริมาณ

  PQ ลักษณะทางคุณภาพเทียม

  MG เก็บข้อมูลภาพรวมของกลุ่มพืชหรือส่วนของพืช

  MS เก็บข้อมูลแต่ละลักษณะของกลุ่มพืชหรือส่วนของพืช

  VG เกบ็ข้อมลูจากการประเมนิและสงัเกตด้วยสายตาในภาพรวมของกลุม่พชืหรอืส่วนของพชื

7. แบบบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ (กล้วย)

 [ดูรายละเอียดตารางแบบบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ที่จะตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช : กล้วย 
(Musa spp.) (ตารางที่ 3)]
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ตารางที่ 3 แบบบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ที่จะตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช : กล้วย (Musa spp.)

Char. 
No.

M
et

ho
d 

of
 

Ex
am

in
at

io
n

Characteristics Example varieties Note

ล�าต้นเทียม (Pseudostem)

1.
(*)

VG ลักษณะวิสัยของใบ (leaf habit)

(+) ( ) ตั้งตรง (erect) 1

PQ ( ) กึ่งตั้งตรง (intermediate) 2

( ) โค้งลง (drooping) 3

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

QN ( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) สูง (tall) 7

3. MS เส้นรอบวงของล�าต้นเทียม (pseudostem  
circumference) บนัทกึทีค่วามสงูจากโคนต้น 1 เมตร

QN ( ) ผอมเรียว (slender) 1

( ) ปกติ (normal) 2

( ) ใหญ่ (robust) 3

4. VG สีของล�าต้นเทียม (color of pseudostem) 

PQ บันทึกกาบนอกสุดที่ยังไม่แห้ง

ระบุสีตาม RHS color chart
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52 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร
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5. VG การปรากฏของไขบนล�าต้นเทียม (pseudostem 
appearance) บันทึกกาบนอกสุดที่ยังไม่แห้ง

PQ ( ) ไม่มี (absent) 1

( ) มี (present) 9

6. VG จ�านวนหน่อ (number of suckers) 

(*) ( ) ไม่มี (absent) 1

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

7. MS ต�าแหน่งของหน่อข้าง (position of suckers)

QN สังเกตหน่อข้างที่สูงที่สุดขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก 
ต้นแม่

( ) ชิด (close) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ห่าง (far) 7

ใบ (Leaf)

8. VG การปรากฏของปื้นบนโคนก้านใบ (present of 
blotches)

QN ( ) ไม่ปรากฎ (absent) 3

( ) ปรากฏน้อย (few) 5

( ) ปรากฏมาก (much) 7
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9. VG สีของปื้นบนโคนก้านใบ (color of blotches)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

10. ร่องของก้านใบ (petiole canal leaf)

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

( ) เปิดกว้าง 1

( ) เปิดปานกลาง 2

( ) ปิด 3

11. VG สีของขอบก้านใบ (petiole margin color )

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

12. MS ความกว้างของขอบก้านใบ (petiole margin width)

QN ( ) ไม่มี/น้อย (absent/few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

13. MS ความยาวของแผ่นใบ (length) 

QN ( ) สั้น (short) 1

( ) ปานกลาง (medium) 3

( ) ยาว (long) 5

( ) ยาวมาก (very long) 7
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54 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร
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14. MS ความกว้างของแผ่นใบ (width)

QN ( ) แคบ (narrow) 1

( ) ปานกลาง (medium) 3

( ) กว้าง (broad) 5

( ) กว้างมาก (very broad) 7

15. MS ความยาวของก้านใบ (petiole length)

QN ( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

16. VG ลักษณะของแผ่นใบ (leaf blade)

(*) ( ) เรียบ (entire) 1

PQ ( ) เป็นคลื่น (undulate) 2

17. VG สีของแผ่นใบด้านบน (color of leaf blade)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

18. VG ความมันของแผ่นใบด้านบน (leaf glossiness)

PQ ( ) ด้าน (callous) 1

( ) เป็นมัน (glossy) 9

19. VG สีของแผ่นใบด้านล่าง

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart
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20. VG ความมันของแผ่นใบด้านล่าง (leaf glossiness)

PQ ( ) ด้าน (callous) 1

( ) เป็นมัน (glossy) 9

21. MS ไขด้านล่างของแผ่นใบ (wax on leaves)

QN ( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

22. VG รูปร่างปลายใบ (shape of apex)

PQ ( ) แหลม (acute) 1

( ) มนเล็กน้อย (slightly obtuse) 2

( ) มน (obtuse) 3

( ) มนเกือบกลม (obtuse to rounded) 4

( ) กลม (rounded)

23. VG รูปร่างของโคนใบ (shape of leaf blade base)

(+) ( ) กลมทั้งสองด้าน (both sides rounded) 1

PQ ( ) ด้านหนึ่งกลมอีกด้านหนึ่งแหลม 
  (one side rounded, one pointed)

2

( ) แหลมทั้งสองด้าน (both sides pointed) 3
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24. VG สีผิวด้านบนของเส้นกลางใบ 
(color of midrib ventral surface)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

25. VG สีผิวด้านล่างของเส้นกลางใบ
(color of midrib dorsal surface)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

ช่อดอก (inflorescence) / ปลี (male bud)

26. MS ความยาวของก้านช่อดอก (peduncle length) 

QN บันทึกจากโคนของโคนก้านใบธงถึงโคนของหวีแรก

( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

27. MS ความกว้างของก้านช่อดอก (peduncle width) 

QN บันทึกที่กลางก้านช่อดอก

( ) แคบ (narrow) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) กว้าง (broad) 7

28. VG สีของก้านช่อดอก (color of peduncle) 

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart
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29. VG  การมีขนบนก้านช่อดอก (peduncle hairiness)

QN ( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

30. VG ต�าแหน่งของเครือกล้วย (bunch position)

(*) ( ) ห้อยลงในแนวดิ่ง (falling vertically) 1

(+) ( ) ท�ามุม (at an angle) 2

PQ ( ) โค้ง (with a curve) 3

( ) ขนานไปกับแนวพื้นดิน (horizontal) 4

( ) ชูขึ้น (erect) 5

31. VG รูปร่างของเครือกล้วย (bunch shape)

(*) ( ) รูปทรงกระบอก (cylindrical) 1

PQ ( ) โคนตัด (truncated cone shape) 2

( ) แกนของเครือเกือบตรง (asymmetric) 3

( ) แกนของเครือโค้ง (with a curve in the   
  bunch axis)

4

( ) เป็นบันไดเวียน (spiral) 5
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58 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร
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32. VG ลักษณะปรากฏของเครือ (bunch appearance)

QN ( ) โปร่ง (lax) 1

( ) แน่น (compact) 2

( ) แน่นมาก (very compact) 3

33. VG รูปร่างของปลีกล้วย (male bud shape) 

(*) ( ) คล้ายลูกข่าง (like a top) 1

(+) ( ) รูปหอก (lanceolate) 2

PQ ( ) ปานกลาง (intermediate) 3

( ) รูปไข่ (ovoid) 4

( ) กลม (rounded) 5

34. VG ความยาวของปลีกล้วยในระยะเก็บเกี่ยว 
(length of male bud at harvest) 

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

ใบประดับ (Bract )

35. VG รูปร่างโคนใบประดับ (bract base shape) 

PQ ( ) ไหล่แคบ (small shoulder) 1

( ) ปานกลาง (medium) 2

( ) ไหล่กว้าง (large shoulder) 3
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36. VG รูปร่างปลายใบประดับ (bract apex shape)

(*) ( ) แหลม (pointed) 1

(+) ( ) เรียวแหลม (slightly pointed) 2

PQ ( ) ปานกลาง (intermediate) 3

( ) มน (obtuse) 4

( ) มนและแตกออก (obtuse and split) 5

37. VG สีผิวด้านนอกของใบประดับนอก 
(color of the bract external face)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

38. VG สีผิวด้านในของใบประดับใน 
(color of the bract internal face)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

39. VG รอยแผลของใบประดับบนแกนกลาง 
(bract scars on rachis)

MS บันทึกหลังจากใบประดับและดอกร่วงหมดแล้ว

( ) ไม่เด่นชัด (not prominent) 1

( ) เด่นชัดมาก (very prominent) 9

40.

(*)

VG 40. พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง  
 (bract behavior before falling)

(+) ( ) ไม่ม้วน (not rolling) 1

QL ( ) ม้วน (rolling) 9
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41. MS ไขบนใบประดับ (wax on the bract)

QN ( ) ไม่มี (absent) 1

( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

42. VG ลักษณะร่องบนใบประดับ (grooves on the bract)

QN ( ) ไม่มี/น้อย (absent/few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

ดอกเพศผู้ (Male flower)

43. VG พฤติกรรมของดอกเพศผู้ (male flower behaviour)

PQ ( ) ร่วงก่อนใบประดบั (falling before the bract) 1

( ) ร่วงพร้อมใบประดบั (falling white the bract) 2

( ) ร่วงหลังใบประดับ (falling after the bract) 3

( ) ดอกกะเทย/ดอกเพศผู้ยังคงติดทน  
  (neutral/male flower persistent)

4

44.

(*)

VG สีพื้นฐานของกลีบรวมเชิงประกอบ
(compound tepal basic color)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart
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45.

(*)

VG สีพูของกลีบรวมประกอบ 
(lobe color of compound tepal)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

46.
(*)

VG สีของกลีบรวมอิสระ (free tepal color) 

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

47. VG รูปร่างของกลีบรวมอิสระ (free tepal shape)

PQ ( ) สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectanglar) 1

( ) รูปไข่ (oval) 2

( ) กลม (rounded) 3

( ) รูปพัด (fan–shaped) 4

48.

(+)

VG การพัฒนาตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ 
(free tepal apex development)

PQ ( ) เล็กน้อย หรือ ไม่สามารถสังเกตได้ 
  (little or no visible sign of development)

1

( ) พัฒนา (developed) 2

( ) พัฒนามาก (very developed) 3

49. VG รูปร่างตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระ 
(free tepal apex shape)

PQ ( ) เรียวเล็ก (thread–like) 1

( ) สามเหลี่ยม (triangular) 2

( ) มน (obtuse) 3
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50. VG การยื่นของอับเรณู (anther exsertion) ตรงระดับ
ฐานพูบนกลีบรวมเชิงประกอบ (In relation to the 
base of the lopes on the compound tepal)

PQ ( ) ยื่นเหนือฐานพู (exserted) 1

( ) ระดับเดียวกับฐานพู (same level) 2

( ) ต�า่กว่าฐานพู (inserted) 3

51. VG สีของก้านชูอับเรณู (filament color) 

(*)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart 

52. VG สีของอับเรณู (anther color)

(*)  

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart 

53. VG สีพื้นของก้านเกสรเพศเมีย (style basic color) 

(*)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart 

54. รูปร่างของก้านเกสรเพศเมีย (style shape)

(*) ( ) ตรง (straight) 1

(+) ( ) โค้งใต้ยอดเกสรเพศเมีย  
  (curved under stigma)

2

PQ ( ) โค้งบริเวณโคน (curved at the base) 3

( ) โค้งทั้งใต้ยอดเกสรเพศเมียและบริเวณโคน  
  (curved twice)

4
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55. VG สีของยอดเกสรเพศเมีย (color of stigma)

(*)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

56. VG รูปร่างรังไข่ (ovary shape)

(*) ( ) ตรง (straight) 1

(+) ( ) โค้ง (curred) 2

PQ

57. VG สีพื้นของรังไข่ (ovary basic color)

(*)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

58. VG สีของดอกเพศผู้ (color of male flower)

(*)

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

ผล (Fruit)

59. MS จ�านวนผลต่อหวี (number of fruits)

บันทึกเมื่อมีผลสุกผลแรกบนเครือ โดยเลือกผล 
ด้านในของหวี เลือกหวีที่มาจากกึ่งกลางเครือ

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มากกว่า (many) 7
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60. MS ความยาวผล (fruit length)

QN ( ) สั้น (short) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) ยาว (long) 7

61. VG รูปร่างของผลกล้วย (fruit shape)

(*) ( ) ตรงหรือโค้งเล็กน้อย (straight) 1

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

2

PQ ( ) โค้ง (curved) 3

( ) โค้งเป็นรูปตัวเอส (curve in ‘s’ shape) 4

62. VG รปูหน้าตดัผลตามขวาง (transverse section of fruit)

(*) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

(+) ( ) เป็นเหลี่ยมชัดเจน (pronounced ridges) 1

PQ ( ) เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย (slightly ridged) 2

( ) กลม (round) 3

63. VG รูปร่างปลายผล (fruit apex)

(*) ( ) แหลม (pointed) 1

(+) ( ) แหลมยาว (lengthily pointed) 2

PQ ( ) ปลายทู่ (blunt–tipped) 3

( ) คอขวด (bottle–neck) 4

( ) กลม (rounded) 5
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64.

(*)

VG การตกค้างของซากดอกที่ปลายผล 
(remains of flower relicts at fruit apex)

(+) ( ) ไม่มี (without any flora relicts) 1

PQ ( ) มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ (persistent style) 2

( ) มีส่วนฐานของก้านเกสรเพศเมียยื่นออกมา 
  (base of the style prominent)

3

65. MS ความยาวก้านผล (fruit pedicel length)

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

66. MS ความกว้างก้านผล (fruit pedicel width)

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

67. VG ผิวของก้านผล (pedicel surface)

PQ ( ) ไม่มีขน (hairless) 1

( ) มีขน (hairy) 9

68. VG สีของเปลือกผลดิบ (immature fruit peel color)

(*) บันทึกหวีที่อ่อนที่สุดของเครือก่อนแก่

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart
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66 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร
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Characteristics Example varieties Note

69. VG สีของเปลือกผลสุก (mature fruit peel color)

(*) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

70. MS ความหนาของเปลือก (fruit peel thickness)

QN ( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

71. VS สีของเนื้อผลดิบ (pulp color before maturity)

(*) บันทึกหวีที่อ่อนที่สุดของเครือก่อนแก่

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

72. VS สีของเนื้อผลสุก (pulp color at maturity)

(*) บันทึกจากผลแก่สุกเต็มที่แต่ไม่งอม

PQ ระบุสีตาม RHS colour chart

73. VS ลักษณะเนื้อ (flesh texture)

PQ ( ) แน่น (firm) 1

( ) นุ่ม (soft) 2
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74. MS รสชาติ (predominant taste)

(*) ( ) ฝาด (astringent) 1

PQ ( ) หวานน้อยหรือจืด (mild) 2

( ) หวาน (sweet) 3

( ) หวานมาก (sugary) 4

( )  หวานอมเปรี้ยว (sweet and acid) 5

75. MS จ�านวนของเมล็ด/ผล

QN ( ) ไม่มี (none) 1

( ) น้อย (few) 3

( ) ปานกลาง (medium) 5

( ) มาก (many) 7

76. VG พื้นผิวของเมล็ด (seed surface)

(*) ( ) เรียบ (smooth) 1

PQ ( ) ขรุขระ (rough) 2

( ) ย่น (wrinkled) 3

77. VG รูปร่างของเมล็ด (seed shape)

(*) ( ) แบนเรียบ (flat) 1

PQ ( ) ทรงเหลี่ยม (angular) 2

( ) ทรงกลม (globular) 3

( ) กลม (rounded) 4
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68 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

8. ภาพแสดงบางลักษณะในลักษณะประจ�าพันธุ์ที่จะตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช : กล้วย  
(Musa spp.)

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

ภาพที่ 1 ลักษณะวิสัยของใบ (leaf habit)

ภาพที่ 2 ลักษณะต้นและการแตกกอของกล้วย

ใบที่ 3 (leaf III)

ช่อดอก 
(inflorescence)

ก้านช่อดอก (peduncle)

เครือกล้วย (bunch)
ใบซิก้า 

(cigar leaf)

หน่อ 
(sucker)

แกนกลาง (rachis)

ปลีกล้วย (male bud)

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

ร่องเปิด

แผ่นใบ (leaf blade)

เส้นกลางใบ (midrib)

ร่องของก้านใบ

กาบใบ (leaf sheath)

ก

ก้านใบ (petiole)

ข

ขอบก้านใบ (petiole margins)

ปีก (wings)

ปื้น (blotches)

ภาพที่ 4 ร่องของก้านใบ (petiole canal leaf)

ก. เปิดและขอบก้านใบขยายออก 
(open whit margin spreading)

ข. กว้างและขอบก้านใบตั้งขึ้น 
(wide whit erect margins)
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70 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ร่องปิด

จ. ขอบก้านใบซ้อนทับกัน 
(margins overlapping)

ภาพที่ 5 รูปร่างของโคนใบ (shape of leaf blade base)

ก. กลมทั้งสองด้าน 
(both sides rounded)

ข. ด้านหนึ่งกลมด้านหนึ่งแหลม 
(one side rounded, one pointed)

ค. แหลมทั้งสองด้าน 
(both sides points)

ร่องเปิดปานกลาง

ง. ขอบก้านใบโค้งเข้าหากัน 
(margins curved inward)

ค. ตรงและขอบก้านใบตั้ง 
(straight white erect margins)

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

ภาพที่ 6 ต�าแหน่งของเครือกล้วย (bunch position)

ก. ห้อยลงในแนวดิ่ง 
(falling vertically)

ข. ท�ามุม 
(at an angle)

ค. โค้ง 
(with a curve)

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

ก. คล้ายลูกข่าง  
(like a top)

ข. รูปหอก  
(lanceolate)

ค. ปานกลาง  
(intermediate)

ง. คล้ายรูปไข่  
(ovaid)

จ. กลม  
(roundes)
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72 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 8 รูปร่างโคนใบประดับ (bract base shape)

ภาพที่ 10 พฤติกรรมของใบประดับก่อนร่วง (bract behaviour before falling)

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

ภาพที่ 9 รูปร่างปลายใบประดับ (bract apex shape)

ก. แหลม  
(pointed)

ข. เรียวแหลม  
(slightly 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 (free tepal apex development)

ก. เล็กน้อยหรือไม่สามารถสังเกตได้ 
(little or no visible sign of development)

ข. พัฒนา 
(developed)

ค. พัฒนามาก 
(very developed)

รอยแผลของใบประดับ 
(bract scar)

ใบประดับ 
(bract)

ดอกเพศผู้ 
(male flower)

ก
ยอดเกสรเพศเมีย 

(stigma) อับเรณู 
(anther)

ก้านชูอับเรณู
(filament)

ส่วนปลาย 
(apex)

กลีบรวมอิสระ 
(free tepal)

รังไข่ (ovary)

ก้านเกสรเพศเมีย (style)

กลีบรวมเชิงประกอบ 
(compound tepal)

พูของกลีบรวมประกอบ 
(lobes of compound tepal)

ข
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74 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 15 รูปร่างของผลกล้วย (fruit shape)

ภาพที่ 13 รูปร่างของก้านเกสรเพศเมีย (style shape)

ภาพที่ 14 รูปร่างรังไข่ (ovary shape)

ก. ตรง 
(straight)

ข. โค้งใต้ยอดเกสรเพศเมีย 
(curved under stigma)

ง. โค้งทั้งใต้ยอดเกสรเพศเมียและ 
บริเวณโคน (curved twice)

ค. โค้งบริเวณโคน 
(curved at the base)

ก. ตรง (straight) ข. โค้ง (curved)

ก. ตรง 
(straight)

ข. ตรงบริเวณส่วนปลายผล 
(straight in the distal part)

ง. โค้งเป็นรูปตัวเอส 
(curve in ‘s’ shape)

ค. โค้ง 
(curved)



75กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

ภาพที่ 16 รูปหน้าตัดผลตามขวาง (transverse section of fruit)

ภาพที่ 17 รูปร่างปลายผล (fruit apex)

ภาพที่ 18 การตกค้างของซากดอกที่ปลายผล/ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล  
 (remains of flower relicts at fruit apex)

ก. เป็นเหลี่ยมชัดเจน 
(pronounced ridges)

ข. เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย 
(slightly ridged)

ค. กลม 
(round)

ก. แหลม 
(pointed)

ข. แหลมยาว 
(lengthily pointed)

ค. ปลายทู ่
(blunt–tipped)

ง. คอขวด 
(bottle–neck)

จ. กลม 
(rounded)

ก. ไม่ม ี
(without any floral relicts)

ข. มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู ่
(persistent style)

ค. มีส่วนฐานของก้านเกสรเพศเมียยื่นออกมา 
(base of the style prominent)
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บทท่ี 5 ลักษณะประจ�ำพันธุ์กล้วยกินได้ของ
กรมวิชำกำรเกษตร

กลุ ่มพันธุ ์กล้วยกินได้ในกรมวิชาการเกษตรที่มีการบันทึกข้อมูลลักษณะ 
ประจ�าพันธุ์ในระบบข้อมูลของสถาบันวิจัยพืชสวนแล้วจ�านวน 70 พันธุ์ (ตารางที่ 5)  
โดยการแสดงลักษณะประจ�าพันธุ ์ที่ส�าคัญแบบย่อ ที่แสดงลักษณะทางสัณฐานที่ 
ชัดเจนระหว่างพันธุ์ต่างๆ ดังนี้

 1. ล�าต ้นเทียม 5 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะวิสัย ความสูง  
เส้นรอบวง สี ไข

 2. ใบ 6 ลักษณะ ประกอบด้วย ปื้นที่โคนก้านใบ สีของปื้น 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 การหุ้มกาบปลี  
สีกาบปลีด ้านนอก สีกาบปลีด ้านใน รอยแผลกาบปลี ลักษณะของกาบปลี  
ไขบนกาบปลี

 5. ดอก 7 ลักษณะ ประกอบด้วย สพีืน้กลบีรวมเชิงประกอบ สพีกูลีบรวม
เชิงประกอบ ลักษณะดอกเพศผู้ สีดอกเพศผู้ ลักษณะก้านเกสรเพศเมีย สียอดเกสร 
เพศเมีย สีโคนรังไข่

 6. ผล 13 ลักษณะ ประกอบด้วย จ�านวนหวี จ�านวนผลต่อหวี รูปร่าง 
ผลกล้วย รูปร่างผลกล้วย รูปร่างผลผ่าตามขวาง รูปร่างปลายผล ซากดอกติดที่ 
ปลายผล การเชื่อมก้านผล สีเปลือกผลดิบ สีเปลือกผลสุก สีเนื้อผลดิบ สีเนื้อผลสุก 

รสชาติ จ�านวนเมล็ด/ผล



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

78 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

จ�าแนกเป็นกลุม่จโีนมได้ กลุม่ คอื กลุม่จโีนม AA จ�านวน 10 พันธ์ุ กลุ่มจโีนม AAA จ�านวน 16 พนัธุ์  
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)

ตารางที่ 5 รายชื่อกล้วยกินได้ที่มีการบันทึกข้อมูลลักษณะประจ�าพันธุ์จ�านวน 70 พันธุ์ ของศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

 

ล�าดบั ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กินได้

หยวก ปลี
ผล

ผลดิบ ผลสุก แปรรูป

1 กล้วยกอกหมาก Musa (AA) ‘Kluai Kok Mak’ ü ü

2 กล้วยโก๊ะ Musa (BBB) ‘Kluai Ko’ ü

3 กล้วยขม Musa (AAB) ‘Kluai Khom’ ü

4 กล้วยข้างกุฏิไส้ลาย
Musa (AA)  

‘Kluai Khang Kut Sai Lai’
ü

5
กล้วยไข่

ก�าแพงเพชร

Musa (AA)  

‘Kluai Khai Kamphaeng Phet’
ü ü

6 กล้วยไข่ทองร่วง
Musa (AA)  

‘Kluai Khai Thong Ruang’
ü

7 กล้วยไข่พระตะบอง
Musa (AAA)  

‘Kluai Khai Phra Ta Bong’
ü ü ü

8 กล้วยตานีกิ่งจันทร์
Musa (BB)  

‘Kluai Tani King Chan’
ü ü

9 กล้วยตานีหม้อ Musa (BB) ‘Kluai Tani Mo’ ü ü

10 กล้วยตานีหอมทอง
Musa (BB)  

‘Kluai Tani Hom Thong’
ü ü

11 กล้วยตีบค�า Musa (ABB) ‘Kluai Tip Kam’ ü

12
กล้วยตีบ

นครสวรรค์

Musa (ABB)  

‘Kluai Tip Nakhon Sawan’
ü

13 กล้วยตีบมุกดาหาร
Musa (ABB)  

‘Kluai Tib Mukdahan’
ü
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ล�าดบั ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กินได้

หยวก ปลี
ผล

ผลดิบ ผลสุก แปรรปู

14 กล้วยโตนดพัทลุง
Musa (AAB)  

‘Kluai Tanot Phatthalung’
ü

15 กล้วยทองก�าปั่น
Musa (AA)  

‘Kluai Thong Kam Pan’
ü

16 กล้วยทองขี้แมว
Musa (AA)  

‘Kluai Thong Khi Maeo’
ü

17 กล้วยทองส้ม Musa (AA) ‘Kluai Thong Som’ ü

18 กล้วยทองเอย Musa (AA) ‘Kluai Thong Oei’ ü

19 กล้วยทองโฮ๊ะ Musa (AAB) ‘Kluai Thong Ho’ ü

20
กล้วยท่าแม่จัน

เชียงราย

Musa (ABB) ‘Kluai  

Tha Mae Chan Chiang Rai’
ü

21 กล้วยเทพพนม
Musa (ABB)  

‘Kluai Thep Phanom’
ü

22 กล้วยเทพรส
Musa (ABB)  

‘Kluai Thep Pharot’
ü

23 กล้วยนมสวรรค์
Musa (AAB)  

‘Kluai Nom Sawan’
ü

24 กล้วยนาก Musa (AAA) ‘Kluai Nak’ ü

25 กล้วยนากค่อม Musa (AAA) ‘Kluai Nak Khom’ ü

26 กล้วยนากไท Musa (AAA) ‘Kluai Nak Thai’ ü

27 กล้วยนากมุก Musa (AAA) ‘Kluai Nak Muk’ ü

28 กล้วยนากยักษ์ Musa (AAA) ‘Kluai Nak Yak’ ü

29
กล้วยนางกราย

สุรินทร์

Musa (AAB)  

‘Kluai Nang Krai Surin ’
ü
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80 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ล�าดบั ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กินได้

หยวก ปลี
ผล

ผลดิบ ผลสุก แปรรปู

30 กล้วยนิ้วจระเข้
Musa (AAB)  

‘Kluai Niu Chorakhe’
ü

31 กล้วยนิ้วมือนาง
Musa (AAB)  

‘Kluai Niu Mue Nang’
ü

32 กล้วยน�า้เชียงราย
Musa (AAB)  

‘Kluai Nam Chiang Rai’
ü ü

33 กล้วยน�า้พัทลุง
Musa (AAB)  

‘Kluai Nam Phatthalung’
ü

34 กล้วยน�้าว้าขาวแพร่
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Khao Phrae’
ü

35 กล้วยน�า้ว้าครั่ง
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Khrang’
ü

36
กล้วยน�า้ว้าแดง

นครพนม

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Daeng  

Nakhon Phanom’

ü

37 กล้วยน�้าว้าด�า
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Dam’
ü ü

38
กล้วยน�้าว้า

นครศรีธรรมราช

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa  

Nakhon Si Thammarat’

ü

39
กล้วยน�้าว้า

นวลจันทร์

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Nuan Chan’
ü ü

40
กล้วยน�้าว้า 

ปากช่อง 50

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Pak Chong 50’
ü ü

41 กล้วยน�้าว้าเพชรบุรี
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Phetchaburi’
ü ü

42 กล้วยน�า้ว้าแพร่
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Phrae’
ü ü
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ล�าดบั ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กินได้

หยวก ปลี
ผล

ผลดิบ ผลสุก แปรรปู

43
กล้วยน�้าว้า 

มะลิอ่อง

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Maliong’
ü ü

44
กล้วยน�้าว้า 

สุโขทัย 3

Musa (AAB)  

‘Kluai Namwa Sukhothai 3’
ü ü

45
กล้วยน�้าว้า 

สุโขทัย 4

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Sukhothai 4’
ü ü

46
กล้วยน�้าว้า 

สุโขทัย 6

Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Sukhothai 6’
ü ü

47
กล้วยน�้าว้า 

สุโขทัย 7

Musa (AAB)  

‘Kluai Namwa Sukhothai 7’
ü ü

48 กล้วยน�้าว้าอุบล
Musa (ABB)  

‘Kluai Namwa Ubon’
ü ü

49 กล้วยบางคณทีใน
Musa (ABB)  

‘Kluai Bang Khonthi Nai’
ü ü

50 กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่
Musa (AAB)  

‘Kluai Priao Ban Rai’
ü

51 กล้วยพระยาเสวย
Musa (ABB)  

‘Kluai Phraya Sawoei’
ü ü

52
กล้วยพาโล

กาฬสินธุ์

Musa (ABB)  

‘Kluai Phalo Kalasin’
ü

53 กล้วยร้อยหวี Musa (AAB) ‘Kluai Roi Wi’ ü

54
กล้วยลังกา

นครสวรรค์

Musa (AAB)  

‘Kluai Langka Nakhon Sawan’
ü

55 กล้วยเล็บช้างกุด
Musa (BBB)  

‘Kluai Lep Chang Kut’
ü

56 กล้วยเล็บมือนาง
Musa (AA)  

‘Kluai Lep Mue Nang’
ü ü
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82 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ล�าดบั ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่กินได้

หยวก ปลี
ผล

ผลดิบ ผลสุก แปรรปู

57
กล้วยลูกไส้ด�า

ก�าแพงเพชร

Musa (ABB)  

‘Kluai Luk Sai Dam 

Kamphaeng Phet’

ü

58 กล้วยหวานทับแม้ว
Musa (AAA)  

‘Kluai Wan Thap Maeo’
ü

59 กล้วยหอมค่อม
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Khom’
ü

60 กล้วยหอมจันทร์
Musa (AA)  

‘Kluai Hom Chan’
ü

61 กล้วยหอมจ�าปา
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Champa’
ü

62 กล้วยหอมไต้หวัน
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Taiwan’
ü

63 กล้วยหอมทอง
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Thong’
ü

64
กล้วยหอม

นครพนม

Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Nakhon Phanom’
ü

65 กล้วยหอมผลสั้น
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Phon San’
ü ü ü

66 กล้วยหอมพม่า
Musa (AAA)  

‘Kluai Hom Phama’
ü

67 กล้วยหักมุกเขียว
Musa (ABB)  

‘Kluai Hakmuk Khiao’
ü ü ü

68 กล้วยหักมุกนวล
Musa (ABB)  

‘Kluai Hakmuk Nuan’
ü ü ü

69 กล้วยหิน Musa (ABB) ‘Kluai Hin’ ü ü ü

70 กล้วยไฮเกท Musa (AAA) ‘Kluai Hai Ket’ 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�า้ผึ้งโด๊ปดึ๋งดั๋ง

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
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึง่กลมด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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

กล้วยกอกหมากเป็นกล้วยกลุ่มจโีนม AA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง ไม่มีป้ืน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น  
กว้างประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 91 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมน 
ด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกมขีน สเีขยีวอ่อน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี3 หวี  
ผลโค้ง ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีส้ม นุ่ม รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด
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Musa (AA) ‘Kluai Kok Mak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ
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86 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยโก๊ะ
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลปนด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื ้น 
สนี�า้ตาลแกมด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 49 เซนตเิมตร สีเขยีว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 169 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมน 
ทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วงแกมแดง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายไม่ม้วนข้ึน ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครือรปูทรงกะบอก 
ม ี8 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียตดิอยู่ตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เชือ่มกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวานน้อย มี 3 เมล็ด 



87กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BBB) ‘Kluai Ko’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

88 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยขม
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลเข้ม

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื ้น 
สีน�้าตาลเข้มปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร สีชมพู
แกมม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 52 เซนตเิมตร 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 พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



89กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Khom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

90 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยข้างกุฏิไส้ลาย
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลเข้ม

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
มีปื้นสีน�า้ตาลเข้มเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร  
สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มคีรบี ใบอ่อนทียั่งม้วนอยู่มสีีเขียว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีว ผวิใบด้าน 
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 47 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว 
ทัง้สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวเข้ม กว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดง ซ้อนทบักัน 
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

92 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่ก�าแพงเพชร
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
มป้ืีนสีน�า้ตาลเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 52.5 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนตเิมตร สเีขยีว 
เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น 
กว้างประมาณ 59 เซนติเมตร ยาวประมาณ 225 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

94 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่ทองร่วง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.6 เมตร สเีขยีวอ่อน มีป้ืนสนี�า้ตาล
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 81 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ 
กว้างประมาณ 68 เซนติเมตร ยาวประมาณ 253 เซนติเมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบสอบเรยีวทัง้สองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวปานกลาง กว้างประมาณ 2 เซนตเิมตร ปลรีปูหอก กาบปลีสแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 9 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลงาช้าง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



95กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Khai Thong Ruang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

96 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไข่พระตะบอง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
มป้ืีนสนี�า้ตาลแกมด�าปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 54 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 26.5 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 241 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็นน้อย โคนใบ
มนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือ 
รปูทรงกระบอก ม ี6 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั 
ไม่มขีน ผลดบิสเีขยีว เนือ้ผลสคีรมี ผลสกุผวิผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนือ้ผลสีขาว นุม่ รสหวานอมเปรีย้ว ไม่มเีมลด็



97กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Khai Phra Ta Bong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

98 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีกิ่งจันทร์
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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

กล้วยตานีก่ิงจันทร์เป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.8 เมตร สีเขียวแกมเหลือง  
มป้ืีนสีน�า้ตาลด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 94 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 70 เซนตเิมตร สีชมพู
แกมม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียว
เป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 65 เซนติเมตร ยาวประมาณ 215 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย  
โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย สีเขียว กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปล ี
สแีดงปนม่วง ซ้อนทบักนัเลก็น้อย ปลายไม่ม้วน ด้านในสแีดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครือรปูโคนตดั  
ม ี8 หวี ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มขีน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานมาก ไม่มีเมล็ด



99กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BB) ‘Kluai Tani King Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

100 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีหม้อ
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิดขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�า้ตาลแกมด�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 ปลายม้วนข้ึน 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

102 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตานีหอมทอง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 0%

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ ปิด

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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�า้ตาล

4) สีกาบปลีด้านใน แดง

5) รอยแผลกาบปลี เด่นชัดมาก

6) ลักษณะของกาบปลี ไม่ม้วน

7) ไขบนกาบปลี มีไขมาก

กล้วยตานีหอมทองเป็นกล้วยกลุ่มจีโนม BB ล�าต้นเทียม สูงประมาณ 4.5 เมตร สีเขียว ไม่มีปื้น  
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  
ด้านในสีแดง มร่ีองลึก ไหล่กาบปลแีคบ เครือรปูทรงกระบอก ม ี5 หว ีผลตรง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมีย 
ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็น 
สีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน มีประมาณ 253 เมล็ด



103กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (BB) ‘Kluai Tani Hom Thong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

104 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบค�า
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
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 
ทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกมีขนสั้น สีเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วงแกมแดง  
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

106 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบนครสวรรค์
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น ด�าแกมม่วง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เหลือง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 
มีปื้นสีด�าแกมม่วงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 56 เซนติเมตร  
สีเหลือง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน 
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 60 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 210 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมน 
ทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

108 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยตีบมุกดาหาร
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 0%

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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  
ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้าง
ประมาณ 65 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 235 เซนตเิมตร ปลายใบเหลีย่ม โคนใบด้านหนึง่มนด้านหนึง่สอบเรียว  
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

110 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยโตนดพัทลุง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20 %

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ ปิด

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 64 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน 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 พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



111กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Tanot Phatthalung’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

112 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองก�าปั่น
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ แดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ กลมทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 สูงประมาณ 2.9 เมตร สีเขยีว มป้ืีนสีน�า้ตาลแกม
ด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 42 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนตเิมตร สีแดง เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 180 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกมีขน
เลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 2.2 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักันบางส่วน 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

114 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองขี้แมว
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 สูงประมาณ 2.7 เมตร สีเขยีว มป้ืีนสีน�า้ตาลแกม 
ด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 30 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 44 เซนตเิมตร สีเขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 41 เซนติเมตร ยาวประมาณ 154 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบแสอบเรียวทั้งสองด้าน 
ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย สีเขียว มีปื้นสีม่วง กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงปนม่วง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี4 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เช่ือมกันบางส่วน มขีน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อในสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



115กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Khi Maeo’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

116 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองส้ม
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน ชมพูแกมม่วงถึงแดง

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาลแกม
ด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร สีชมพูแกมม่วง
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว 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 ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกัน 
บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีเหลือง ผลสุกผิวผลเป็นงาช้าง เนื้อผลงาช้าง แน่น รสเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



117กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Som’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

118 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองเอย
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น เส้นรอบ
วง ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ  
ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 51 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 216 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว 
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านใน 
สีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี ผลโค้ง พบซาก 
ก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีว เนือ้ผลงาช้าง ผลสกุ
ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



119กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Thong Oei’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

120 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยทองโฮ๊ะ
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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

กล้วยทองโฮ๊ะเป็นกล้วยกลุ่มจโีนม AA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.4 เมตร สเีขยีว มป้ืีนสนี�า้ตาลแกมด�า
ปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนตเิมตร สีเขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขยีว เมือ่คลีก่างออกเตม็ทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ  
47 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 195 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึง่มนอีกด้านหนึง่สอบเรียว ก้านช่อดอก 
ไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.1 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลาย
ม้วนข้ึน ด้านในสีส้มแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรปูทรงกระบอก 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

122 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยท่าแม่จันเชียงราย
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร สีเขียว 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 59 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 208 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึง่มนด้านหนึง่ 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครอืรปูทรงกระบอก  
มี 7 หวี ผลโค้ง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีงาช้าง นุ่ม รสหวานน้อยหรือจืด มี 6 เมล็ด



123กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

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

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

124 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเทพพนม
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เหลือง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมด�าปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 71 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร  
สีเหลือง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ 63 เซนติเมตร ยาวประมาณ 250 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สเีขยีวอ่อน กว้างประมาณ 3.4 เซนตเิมตร ปลรีปูปานกลาง กาบปลสีแีดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกันเล็กน้อย ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปบันไดเวียน  
ม ี9 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน 
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



125กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Thepphanom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

126 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเทพรส
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
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
อกีด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขียวอ่อน กว้างประมาณ 2.5 เซนตเิมตร ปลรูีปหอก กาบปลีสแีดง
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

128 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนมสวรรค์
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 57 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 200 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหน่ึงมน 
ด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.1 เซนตเิมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีีม่วงแกมแดง  
ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนข้ึน ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี10 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เชือ่มกนับางส่วน มีขน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



129กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nom Sawan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

130 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนาก
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง

4) สีขอบก้านใบ แดงแกมม่วง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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

กล้วยนากเป็นกล้วยกลุม่จีโนม AAA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 4.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง มป้ืีนสนี�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 เซนตเิมตร ปลรีปูคล้ายลกูข่าง กาบปลสีม่ีวง ซ้อนทบักัน 
สนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก  
มี 3 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว 
แกมม่วง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีแดงแกมส้ม เนื้อผลสีส้ม นุ่ม รสหวานน้อย ไม่มีเมล็ด



131กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

132 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากค่อม
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สนี�า้ตาลแกมแดง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 46 เซนตเิมตร ก้านใบยาวประมาณ 46 เซนตเิมตร สชีมพูแกมม่วง
ถงึแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทียั่งม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบ 
เป็นคลืน่ กว้างประมาณ 59 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 188 เซนตเิมตร 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

134 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากไท
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลปนแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพู

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสี
น�า้ตาลแกมแดงเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 4.3 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 42 เซนตเิมตร สชีมพู  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 51 เซนติเมตร ยาวประมาณ 170 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

136 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากมุก
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 48 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

138 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนากยักษ์
ดอก

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�า้ตาล

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพู

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ แหลมทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สนี�า้ตาลแกมด�าเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 36 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 46 เซนตเิมตร สชีมพู  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 48 เซนติเมตร ยาวประมาณ 159 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สม่ีวง กว้างประมาณ 1.6 เซนตเิมตร ปลีรปูคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง 
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกะบอก มี 3 หวี  
ผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูต่ดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีชมพหูรอื

สีชมพูแกมม่วง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีน�้าตาล เนื้อผลสีเหลืองอ่อน นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



139กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Nak Yak’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

140 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนางกรายสุรินทร์
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น 
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบตรง  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เม่ือคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน 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 
ก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีว เนือ้ผลสีครมี ผลสกุ 
ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



141กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nang Krai Surin’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

142 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนิ้วจระเข้
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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

กล้วยนิว้จระเข้เป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 2.7 เมตร สีเขยีว มป้ืีนสนี�า้ตาลแกม 
แดงปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 37 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 35 เซนตเิมตร สีเขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้าง 
ประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบเล็กน้อย โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกมขีนเลก็น้อย สเีขยีว กว้างประมาณ 1.9 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกนั 
สนิท ปลายม้วนข้ึน ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 4 หวี ผลโค้ง 
เป็นรูปตัวเอส พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด



143กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Niu Chorakhe’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ดอก

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

144 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยนิ้วมือนาง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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

กล้วยนิว้มอืนางเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.4 เมตร สีเขยีวอ่อน มีป้ืนสนี�า้ตาล
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 4.8 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 73 เซนติเมตร ยาวประมาณ 235 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักันบางส่วน  
ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรปูบันไดเวียน ม ี5 หวี ผลตรง 
ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เช่ือมกันบางส่วน มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผล 
สีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



145กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Niu Mue Nang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

146 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าเชียงราย
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร  
สเีขียวอ่อน เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มคีรีบ ใบอ่อนทียั่งม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขียวเป็นมนั แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 64 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 275 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหน่ึงมน 
อกีด้านหนึง่สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สเีขยีวปานกลาง กว้างประมาณ 4 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสม่ีวง 
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครอืรปูทรงกระบอก  
ม ี6 หว ีผลโค้งเลก็น้อย ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลไม่เรยีบ เช่ือมกันบางส่วน มขีน 
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



147กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Nam Chiang Rai’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

148 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าพัทลุง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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�า้พทัลงุเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.9 เมตร สีเขยีวแกมเหลอืง ไม่มีป้ืน 
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 44 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้ง
เข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 188 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 4.6 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสีแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

150 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าขาวแพร่
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เหลือง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 68.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีเหลือง เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขียว เม่ือคล่ีกางออกเตม็ท่ีสีเขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ  
68 เซนติเมตร ยาวประมาณ 141 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบกลมทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก 
ไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.8 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลาย
ม้วนข้ึน ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลีแคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี8 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซาก
ก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีว เนือ้ผลสีครมี ผลสกุ 
ผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



151กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Khao Phrae’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

152 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าครั่ง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
เล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 63.5 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคลื่น กว้างประมาณ 58 เซนติเมตร ยาวประมาณ 205 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบกลมทั้งสองด้าน  
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

154 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าแดงนครพนม
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 89 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว 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 พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



155กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Daeng Nakhon Phanom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

156 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าด�า
ดอก

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�า้ตาลหรือ 
น�า้ตาลแดง

9) สีเปลือกผลสุก น�า้ตาล

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) ปื้นที่โคนก้านใบ > 50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เหลือง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�า้ตาลแกมด�ามาก เส้นรอบวง ยาวประมาณ 51 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร สีเหลือง 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้ม ผิวใบด้าน แผ่นใบ
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 191 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.5 เซนตเิมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักันบางส่วน  
ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี5 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ

สีน�า้ตาล หรือน�้าตาลแดง เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีน�า้ตาล เนื้อผลสีเหลือง แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



157กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Dam’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

158 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้านครศรีธรรมราช 
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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�า้ว้านครศรธีรรมราชเป็นกล้วยกลุม่จีโนม ABB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 3.9 เมตร สีแดงแกมม่วง  
มีปื้นสีน�า้ตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร สีเขียว 
เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น 
กว้างประมาน 36 เซนติเมตร ยาวประมาณ 153 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่ง 
สอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3.5 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกะบอก  
มี 5 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียท่ีปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด



159กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Nakhon Si Thammarat’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลสุกผ่าตามยาว ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

160 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้านวลจันทร์ 
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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  
ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 54 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 4.2 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขียว เม่ือคล่ีกางออกเตม็ท่ีสีเขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ 
55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 74 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งเรียวแหลม  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขียวแกมม่วง กว้างประมาณ 3 เซนตเิมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก มี 8 หวี 
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีขาวสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม แน่น รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด



161กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Nuan Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

162 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าปากช่อง 50
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 เป็นกล้วยกลุม่จีโนม ABB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 4.8 เมตร สเีขยีว ไม่มีป้ืน  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 87 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 75 เซนตเิมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า  
มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เม่ือคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ  
79 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 289 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว 
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขียว กว้างประมาณ 3 เซนตเิมตร ปลีรปูหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน  
ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 13 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมยีตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกนั ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีวอ่อน  
เนื้อผลสีงาช้าง ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด



163กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Pak Chong 50’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

164 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าเพชรบุรี
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 
ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 69 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 85 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้าง 
ประมาณ 60 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 230 เซนตเิมตร ปลายใบมนเลก็น้อย โคนใบมนทัง้สองด้าน ก้านช่อดอก 
ไม่มีขน สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 8 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เชื่อมกันบางส่วน มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



165กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Phetchaburi’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

166 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าแพร่
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลเข้ม

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 12 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน 
เลก็น้อย ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี7 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



167กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Phrae’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

168 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียวปานกลาง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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  
มีปื้นสีน�า้ตาลเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 68 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร สีเขียว
ปานกลาง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ 69 เซนติเมตร ยาวประมาณ 208 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบ 
ด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สีเขยีว กว้างประมาณ 3.8 เซนตเิมตร ปลรีปูปานกลาง  
กาบปลีสแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลแีคบ เครือ
รูปทรงกระบอก มี 9 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกัน
บางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองเนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



169กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Maliong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

170 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 3
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 61 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบปิด มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน 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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

172 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 4
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น  
เส้นรอบวง ยาวประมาณ 60 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 60 เซนตเิมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน 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 
ก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีขาว  
ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



173กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 4’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

174 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 6
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร  
สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 53 เซนติเมตร ยาวประมาณ 187 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้ง 
สองด้าน ก้านช่อดอกไม่มขีน สีเขยีว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีีส้มแกมแดง ซ้อนทบักัน 
บางส่วน ปลายม้วนข้ึน ด้านในสีแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
ม ี12 หวี ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มีขน  
ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



175กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 6’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

176 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าสุโขทัย 7
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ ปิด

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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�า้ว้าสโุขทยั 7 เป็นกล้วยกลุม่จโีนม ABB ล�าต้นเทยีม สูงประมาณ 4.2 เมตร สีน�า้ตาลแกมแดง 
เล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 56 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 58 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องปิด  
ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เม่ือคล่ีกางออกเต็มท่ีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ  
52 เซนติเมตร ยาวประมาณ 195 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว 
กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีส้มแกมแดง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านใน 
สีแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก ม ี10 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสร
เพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เชือ่มกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีวอ่อน เนือ้ผลสีครมี ผลสุกผวิผล
เป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



177กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Namwa Sukhothai 7’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

178 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยน�้าว้าอุบล
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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  
ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 85 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขียว เม่ือคล่ีกางออกเตม็ท่ีสีเขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ 
61 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 228 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว 
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.9 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน  
ปลายม้วนข้ึน ด้านในสีส้มปนแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 6 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



179กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Namwa Ubon’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

180 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยบางคณทีใน
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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  
ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 52 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 71 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้าง 
ประมาณ 47 เซนติเมตร ยาวประมาณ 215 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่ง 
สอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีม่วง ซ้อนทับกัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลแีคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี10 หวี  
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดบิสีเขียว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



181กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 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
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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  
มีปื้นสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 43 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียวแกมม่วง เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้างประมาณ 68.5 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 202 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึง่มน 
ด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 2.4 เซนตเิมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง 
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 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
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
มีปื้นสีน�า้ตาลเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 58 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั 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  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ท่ีปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีส้มแกมชมพู แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด



185กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 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
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบปิด

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
มีปื้นสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 59 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบปิด ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 37 เซนติเมตร ยาวประมาณ 173 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้ง 
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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 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
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�า้ตาล เส้นรอบวง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง 
ประมาณ 69.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 212 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก 
มีขนมากหรือขนสั้น สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 4.15 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง  
ซ้อนทับกนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรปูทรงกระบอก  
ม ี41 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดบิ 
สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด



189กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Roi Wi’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

190 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยลังกานครสวรรค์
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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

กล้วยลงักานครสวรรค์เป็นกล้วยกลุ่มจโีนม AAB ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 4 เมตร สเีขยีวแกมแดง มีป้ืน 
สีน�า้ตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 62 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 65 เซนตเิมตร สีชมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีม่วงแดง เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้ม ด้าน 
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 66 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 237 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมน 
อกีด้านหนึง่สอบเรยีว ก้านช่อดอกมีขน สเีขียว กว้างประมาณ 4.9 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีม่วงเข้ม 

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



191กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAB) ‘Kluai Langka Nakhon Sawan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

192 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเล็บช้างกุด
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 สูงประมาณ 4.1 เมตร สีเขยีวอ่อน มีป้ืนสีน�า้ตาล 
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า ไม่มีครบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขยีว เมือ่คลีก่างออกเตม็ทีส่เีขยีวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 214 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก 

ไม่มีขน มีปื้นสีม่วงแกมน�้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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

194 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยเล็บมือนาง
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
ปานกลาง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 36 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 15 เซนตเิมตร สีเขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ 18.5 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 223 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว  
ก้านช่อดอกมขีนเลก็น้อย สเีขียว กว้างประมาณ 2.1 เซนตเิมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีีม่วง ซ้อนทบักนับางส่วน 
ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องเล็กน้อยหรือไม่มี ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก  
มี 7 หวี ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลไม่เรียบ เชื่อมกันบางส่วน มีขน  
ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด



195กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Lep Mue Nang’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

196 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

กล้วยลูกไส้ด�าก�าแพงเพชร 
ดอก

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) ปื้นที่โคนก้านใบ ไม่มี

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เหลือง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งสอบเรียว

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น เส้นรอบวง ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 61 เซนติเมตร สีเหลือง 
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 60 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 225 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหน่ึงมนด้านหนึง่ 
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



197กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Luk Sai Dam Kamphaeng Phet’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

198 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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

กล้วยหวานทบัแม้วเป็นกล้วยกลุม่จโีนม AAA ล�าต้นเทยีม สงูประมาณ 2.5–3.5 เมตร สเีขยีวปานกลาง  
มป้ืีนสีน�า้ตาลแกมแดง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 40–50 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 39 เซนตเิมตร สเีขยีว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเข้มเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 67 เซนติเมตร ยาวประมาณ 224 เซนตเิมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่ 
สอบเรยีว ก้านช่อดอกมีขนเลก็น้อย สีเขยีว กว้างประมาณ 3.5 เซนตเิมตร ปลรูีปหอก กาบปลสีีม่วง ซ้อนทบักัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี 
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านยอดเกสรเพศเมียตดิทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เชือ่มกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดบิสเีขยีว  
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

กล้วยหวานทับแม้ว



199กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Wan Thap Maeo’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

200 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น ด�าแกมม่วง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น
สีด�าแกมม่วงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 43 เซนติเมตร ยาวประมาณ 73 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลกีว้าง เครอืรูปทรงกระบอก ม ี4 หว ีผลโค้ง  
ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีว เนือ้ผล
สีครีม สุกผิวผลเป็นสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมค่อม



201กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Khom’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

202 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลเข้ม

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล 
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มคีรบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยู่สีเขยีว เมือ่คล่ีกางออกเตม็ทีสี่เขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 48 เซนติเมตร ยาวประมาณ 140 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมส้ม ซ้อนทับกัน 
เล็กน้อย ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกะบอก มี 5 หวี  
ผลโค้งเล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว แน่น รสฝาด ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมจันทร์



203กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AA) ‘Kluai Hom Chan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

204 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ > 50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล
แกมแดงมาก เส้นรอบวง ยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 31 เซนตเิมตร สเีขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคล่ืน กว้าง
ประมาณ 40 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 120 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึง่มนอกีด้านหนึง่สอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร ปลีรูปหอก กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก มี 3 หวี ผลโค้ง 
เล็กน้อย ไม่พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลงาช้าง นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมจ�าปา



205กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Champa’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

206 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 สูงประมาณ 2.05 เมตร สีเขยีว มป้ืีนสีน�า้ตาล 
แกมแดงเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 25 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 18 เซนตเิมตร สีชมพแูกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน  
แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 39 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 107 เซนตเิมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหนึง่มน 
อีกด้านหน่ึงสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สเีขยีว กว้างประมาณ 1.1 เซนตเิมตร ปลรีปูหอก กาบปลสีส้ีมแกมแดง  
ซ้อนทับกันสนิท ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีชมพูแกมม่วง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครอืรปูทรงกระบอก 
ม ี3 หว ีผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เชือ่มกนั ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว
อ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเขียว เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมไต้หวัน



207กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Taiwan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

208 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาล

3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้น
สีน�า้ตาล เส้นรอบวง ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 37 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด 
ขอบกว้าง มคีรบี ใบอ่อนทียั่งม้วนอยูสี่เขยีว เมือ่คลีก่างออกเต็มทีส่เีขยีวเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่ กว้างประมาณ 
61 เซนติเมตร ยาวประมาณ 217 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งสอบเรียว 
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขียว กว้างประมาณ 2.1 เซนตเิมตร ปลรูีปปานกลาง กาบปลีสแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักัน
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องเล็กน้อยหรือไม่มี ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอก  
มี 5 หวี ผลโค้ง พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียว เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมทอง



209กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Thong’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

210 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น ด�าแกมม่วง

3) ร่องก้านใบ เปิด/กว้าง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีด�าแกมม่วง เส้นรอบวง ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีชมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบกว้าง มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคล่ีกางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 67 เซนติเมตร ยาวประมาณ 153 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน 

ก้านช่อดอกมีขนมากและขนสั้น มีปื้นสีม่วงแกมน�้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

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

212 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สนี�า้ตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 39 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร สีชมพูแกมม่วง 
ถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบ
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 42 เซนติเมตร ยาวประมาณ 165 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบด้านหนึ่งมนอีก 
ด้านหนึ่งสอบเรียว ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีม่วง 
ซ้อนทบักนับางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีม มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครอืรปูทรงกระบอก 
ม ี4 หว ีผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยู่ปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มขีน ผลดิบสเีขยีว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมผลสั้น



213กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Phon San’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

214 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ ชมพูแกมม่วงถึงแดง

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียว

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาล
แกมด�าเล็กน้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 29 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีชมพูแกม
ม่วงถึงแดง เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน 
แผ่นใบเรยีบ กว้างประมาณ 45 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 147 เซนตเิมตร ปลายใบมน โคนใบมนทัง้สองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 1.8 เซนตเิมตร ปลีรปูคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักัน 
บางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้าง เครือรูปทรงกระบอก มี 5 หวี ผล  
โค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ ไม่เช่ือมกัน ไม่มขีน ผลดิบสีเขยีว เนือ้ผล
สีขาว ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหอมพม่า



215กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (AAA) ‘Kluai Hom Phama’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

216 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ 20–50%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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  
ปื้นสีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 65 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 53 เซนติเมตร สีเขียว  
เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ 
เป็นคล่ืน กว้างประมาณ 64 เซนติเมตร ยาวประมาณ 206 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน  
ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนขึน้ ด้านในสส้ีมแกมแดง มร่ีองปานกลาง ไหล่กาบปลีแคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี6 หวี  
ผลโค้งเลก็น้อย พบซากก้านเกสรเพศเมยีตดิอยูท่ีป่ลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดบิสีเขียว 
เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลือง เนื้อผลสีครีม แน่น รสหวานน้อยหรือจืด ไม่มีเมล็ด

กล้วยหักมุกเขียว



217กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Hakmuk Khiao’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

218 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมด�า

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบตรง

4) สีขอบก้านใบ เขียวอ่อน

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ มนทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้น 
สีน�้าตาลแกมด�า เส้นรอบวง ยาวประมาณ 6.8 เซนติเมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 38 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน  
เป็นร่องเปิด ขอบตรง ไม่มีครบี ใบอ่อนทีย่งัม้วนอยูส่เีขยีว เมือ่คลีก่างออกเตม็ทีส่เีขยีวเข้มเป็นมนั แผ่นใบเป็นคลืน่  
กว้างประมาณ 57.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 172.4 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนทั้งสองด้าน ก้าน 
ช่อดอกไม่มขีน สเีขยีวเข้ม กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ปลีรปูปานกลาง กาบปลีสแีดงแกมม่วง ซ้อนทบักนั
บางส่วน ปลายไม่ม้วนขึ้น ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีปานกลาง เครือรูปทรงกระบอก 

มจี�านวนหว ี7 หวี ผลตรง พบซากก้านเกสรเพศเมียทีป่ลายผล ก้านผลเรยีบ เชือ่มกนับางส่วน ไม่มีขน ผลดิบ 
สีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

กล้วยหักมุกนวล



219กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Hakmuk Nuan’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

220 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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) ปื้นที่โคนก้านใบ 0%

2) สีของปื้น ไม่มี

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบโค้งเข้า

4) สีขอบก้าบใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวอ่อน

6) รูปร่างโคนใบ ด้านหน่ึงมนอกีด้านหนึง่สอบเรยีว

ช่อดอก/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 ไม่มีปื้น เส้นรอบวง 
ยาวประมาณ 88.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว ประมาณ 63 เซนติเมตร สีเขียว เป็นร่องเปิด ขอบโค้งเข้า มีครีบ  
ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู ่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวอ่อนเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่น กว้างประมาณ  
60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 230 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งสอบเรียว  
ก้านช่อดอกไม่มขีน สเีขยีว กว้างประมาณ 3.3 เซนตเิมตร ปลีรปูคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทบักัน 
เลก็น้อย ปลายม้วนขึน้ ด้านในสีแดง มร่ีองลกึ ไหล่กาบปลีแคบ เครอืรปูทรงกระบอก ม ี8 หวี ผลตรง พบซาก
ก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ ไม่เชื่อมกัน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อผลสีส้ม ผลสุกผิวผล 
เป็นสีเหลือง เนื้อผลสีขาว นิ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยหิน



221กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

Musa (ABB) ‘Kluai Hin’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 ผลสุกผ่าตามยาว

 หวีสุกด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 ผลดิบผ่าตามขวาง

 หวีดิบด้านนอกแกนเครือ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก



เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561

222 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร

ดอก
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�า้ตาล

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) ปื้นที่โคนก้านใบ < 20%

2) สีของปื้น น�้าตาลแกมแดง

3) ร่องก้านใบ เปิด/ขอบกว้าง

4) สีขอบก้านใบ เขียว

5) สีแผ่นใบด้านบน เขียวเข้ม

6) รูปร่างโคนใบ สอบเรียวทั้งสองด้าน

ช่อดอก/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 มีปื้นสีน�้าตาลแกม 
แดงเลก็น้อย เส้นรอบวง ยาวประมาณ 3.9 เซนตเิมตร ก้านใบ ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร สีเขยีว เป็นร่องเปิด  
ขอบกว้าง ไม่มีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเข้ม ผิวใบด้าน แผ่นใบเป็นคล่ืน  
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 พบซากก้านเกสรเพศเมียตดิอยูท่ี่ปลายผล ก้านผลเรยีบ เชือ่มกนับางส่วน ไม่มขีน ผลดบิสีเขียว  

เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีน�้าตาล เนื้อผลสีเหลืองอ่อน นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยไฮเกท
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Musa (AAA) ‘Kluai Hai Ket’

 ลักษณะวิสัย

 เครือ

 ปลี

 ปื้นที่โคนก้านใบ

 หวีดิบด้านในแกนเครือ

 ร่องก้านใบ

 กาบปลี

 ปลายใบ

 ดอก

 ผลดิบผ่าตามขวาง
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กล้วยกระบุง  37

กล้วยกล้าย  37

กล้วยกอกหมาก	 78,	84

กล้วยกุ้งเขียว 36

กล้วยโก๊ะ	 78,	86

กล้วยขม	 37,	78,	88

กล้วยข้างกุฏิไส้ลาย	 78,	90

กล้วยไข่  35, 36, 39

กล้วยไข่ก�าแพงเพชร	 78,	92

กล้วยไข่จีน 36

กล้วยไข่ทองร่วง	 36,	78,	94

กล้วยไข่โบราณ 37

กล้วยไข่พระตะบอง	 36,	78,	96

กล้วยไข่มาเลเซีย 33

กล้วยครั่ง 36

กล้วยงาช้าง 37

กล้วยเงิน 35, 39

กล้วยตานี 34, 35, 37, 38, 39

กล้วยตานีกิ่งจันทร์	 38,	78,	98

กล้วยตานีขาว 38

กล้วยตานีด�า 38

กล้วยตานีป่า 38

กล้วยตานีหม้อ	 38,	78,	100

กล้วยตานีหอมทอง	 38,	78,	102

กล้วยตีบ 37

กล้วยตีบค�า	 78,	104

กล้วยตีบนครสวรรค์	 78, 106

กล้วยตีบมุกดาหาร	 79,	108

ดัชนีชื่อสามัญ
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กล้วยโตนดพัทลุง	 79,	110

กล้วยทองกาบด�า  36

กล้วยทองก�าปั่น	 79,	112

กล้วยทองขี้แมว	 79,	114

กล้วยทองเดช 37

กล้วยทองส้ม	 79,	116

กล้วยทองเอย	 79,	118

กล้วยทองโฮ๊ะ	 79,	120

กล้วยท่าแม่จันเชียงราย	 79,	122

กล้วยทิพรส  37, 39

กล้วยเทพพนม	 79,	124

กล้วยเทพรส	 35, 37, 39,	79,	126

กล้วยนมสวรรค์	 37, 79,	128

กล้วยนมสาว 37

กล้วยนมหม ี 37

กล้วยนาก	 36,	79,	130

กล้วยนากค่อม	 79,	132

กล้วยนากไท	 79,	134

กล้วยนากมุก	 79,	136

กล้วยนากยักษ์	 79,	138

กล้วยนางกรายสุรินทร์	 79,	140

กล้วยนางพญา 37

กล้วยน�้า 37

กล้วยนิ้วจระเข้	 37,	80,	142

กล้วยนิ้วมือนาง	 37,	80,	144

กล้วยน�้าเชียงราย	 80,	146

กล้วยน�้านม 36

กล้วยน�้าฝาด 37

กล้วยน�้าพัทลุง	 80,	148

กล้วยน�้าว้า 35, 37

กล้วยน�้าว้าขาวแพร่	 80,	150
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กล้วยน�า้ว้าครั่ง	 80,	152

กล้วยน�า้ว้าแดงนครพนม	 80,	154

กล้วยน�า้ว้าด�า	 80,	156

กล้วยน�า้ว้านครศรีธรรมราช	 80,	158

กล้วยน�า้ว้านวลจันทร์	 80,	160

กล้วยน�า้ว้าปากช่อง	50	 80,	162

กล้วยน�า้ว้าเพชรบุรี	 80,	164

กล้วยน�า้ว้าแพร่	 80,	166

กล้วยน�า้ว้ามะลิอ่อง	 81,	168

กล้วยน�า้ว้าสุโขทัย	3	 81,	170

กล้วยน�า้ว้าสุโขทัย	4	 81,	172

กล้วยน�า้ว้าสุโขทัย	6	 81,	174

กล้วยน�า้ว้าสุโขทัย	7	 81,	176

กล้วยน�า้ว้าอุบล	 81,	178

กล้วยบัว 28

กล้วยบัวสีชมพู 39

กล้วยบัวสีส้ม 39

กล้วยบางคณทีใน	 81,	180

กล้วยประดับ 39

กล้วยป่า  32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

กล้วยป่าอบิสซิเนีย  34

กล้วยเปรี้ยว  35

กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่	 81,	182

กล้วยเปลือกหนา 37

กล้วยพม่าแหกคุก 35, 37

กล้วยพระยาเสวย		 81,	184

กล้วยพาโลกาฬสินธุ์	 81,	186

กล้วยร้อยหวี	 81,	188

กล้วยรัตนกัทลี 28

กล้วยลังกา 33

กล้วยลังกานครสวรรค์	 81,	190
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กล้วยเล็บช้างกุด	 38,	81,	192

กล้วยเล็บมือนาง	 35,	36, 81,	194

กล้วยไล 36

กล้วยศรีนวล 37

กล้วยส้ม 37

กล้วยสยาม 33

กล้วยสา 36

กล้วยหก 39

กล้วยลูกไส้ด�าก�าแพงเพชร	 82,	196

กล้วยหวานทับแม้ว	 82,	198

กล้วยหอม 35, 36

กล้วยหอมเขียว 36

กล้วยหอมเขียวค่อม 36

กล้วยหอมคลองจัง 36

กล้วยหอมค่อม	 33, 36,	82,	200

กล้วยหอมจันทร์	 36,	82,	202

กล้วยหอมจ�าปา	 36,	82,	204

กล้วยหอมดอกไม ้ 36

กล้วยหอมไต้หวัน	 82,	206

กล้วยหอมทอง	 33,	82,	208

กล้วยหอมนครพนม	 82,	210

กล้วยหอมผลสั้น	 82,	212

กล้วยหอมพม่า	 82,	214

กล้วยหอมแม้ว 36

กล้วยหักมุก  37

กล้วยหักมุกเขียว	 82,	216

กล้วยหักมุกนวล	 37,	82,	218

กล้วยหิน	 37, 38,	82,	220

กล้วยอ่างขาง 39

กล้วยไฮเกท	 82,	222
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Musa acuminata Colla 32, 34, 35, 39

M. acuminata subsp. burmanica N.W. Simmonds  33

M. acuminata subsp. malaccensis (Ridl.) N.W. Simmonds 32

M. acuminata subsp. microcarpa (Becc.) N.W. Simmonds 33

M. acuminata var. zebrina (Van Houtte ex Planch.) Nasution 33

M. balbisiana Colla 34

M. banksii F. Muell. 32, 33

M. itinerans Cheesman 39

M. textlis Née 28

Musa (ABB)	‘Kluai	Bang	Khonthi	Nai’	 81,	181

Musa (AAA)	‘Kluai	Hai	Ket’ 82,	223

Musa (ABB)	‘Kluai	Hakmuk	Khiao’	 82,	217

Musa (ABB)	‘Kluai	Hakmuk	Nuan’	 82,	219

Musa (ABB)	‘Kluai	Hin’	 82,	221

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Champa’	 82,	205

Musa (AA)	‘Kluai	Hom	Chan’	 82,	203

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Khom’	 82,	201

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Nakhon	Phanom’	 82,	211

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Phama’	 82,	215

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Phon	San’	 82,	213

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Taiwan’	 82, 207

Musa (AAA)	‘Kluai	Hom	Thong’	 82, 209

Musa (AA)	‘Kluai	Khai	Kamphaeng	Phet’	 78, 93

Musa (AAA)	‘Kluai	Khai	Phra	Ta	Bong’	 78,	97

Musa (AA)	‘Kluai	Khai	Thong	Ruang’	 78,	95

Musa (AA)	‘Kluai	Khang	Kut	Sai	Lai’	 78,	91

Musa (AAB)	‘Kluai	Khom’	 78,	89

Musa (BBB)	‘Kluai	Ko’	 78,	87
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M. (AA)	‘Kluai	Kok	Mak’	 78,	85

Musa (AAB)	‘Kluai	Langka	Nakhon	Sawan’	 81,	191

Musa (BBB)	‘Kluai	Lep	Chang	Kut’	 81,	193

Musa (AA)	‘Kluai	Lep	Mue	Nang’	 81,	195

Musa (ABB)	‘Kluai	Luk	Sai	Dam	Kamphaeng	Phet’	 82,	197

Musa (AAA)	‘Kluai	Nak’	 79,	131

Musa (AAA)	‘Kluai	Nak	Khom’	 79,	133

Musa (AAA)	‘Kluai	Nak	Thai’	 79,	135

Musa (AAA)	‘Kluai	Nak	Muk’	 79,	137

Musa (AAA)	‘Kluai	Nak	Yak’	 79,	139

Musa (AAB)	‘Kluai	Nam	Chiang	Rai’	 80,	147

Musa (AAB)	‘Kluai	Nam	Phatthalung’	 80,	149

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Daeng	Nakhon	Phanom’	 80,	155

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Dam’	 80,	157

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Khao	Phrae’	 80,	151

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Khrang’	 80, 153

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Maliong’	 81,	169

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Nakhon	Si	Thammarat’	 80,	159

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Nuan	Chan’	 80,	161

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Pak	Chong	50’	 80,	163

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Phetchaburi’	 80,	165

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Phrae’	 80,	167

Musa (AAB)	‘Kluai	Namwa	Sukhothai	3’	 81,	171

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Sukhothai	4’	 81,	173

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Sukhothai	6’	 81,	175

Musa (AAB)	‘Kluai	Namwa	Sukhothai	7’	 81,	177

Musa (ABB)	‘Kluai	Namwa	Ubon’	 81,	179

Musa (AAB)‘Kluai	Nang	Krai	Surin’	 79,	141

Musa (AAB)	‘Kluai	Niu	Chorakhe’	 80,	143

Musa (AAB)	‘Kluai	Niu	Mue	Nang’	 80,	145

Musa (AAB)	‘Kluai	Nom	Sawan’	 79,	129
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Musa (ABB)	‘Kluai	Phalo	Kalasin’	 81, 187

Musa (ABB)	‘Kluai	Phraya	Sawoei’	 81,	185

Musa (AAB)	‘Kluai	Priao	Ban	Rai’	 81,	183

Musa (AAB)	‘Kluai	Roi	Wi’	 81,	189

Musa (BB)	‘Kluai	Tani	Hom	Thong’	 78,	103

Musa (BB)	‘Kluai	Tani	King	Chan’	 78,	99

Musa (BB)	‘Kluai	Tani	Mo’	 78,	101

Musa (AAB)	‘Kluai	Tanot	Phatthalung’	 79, 111

Musa (ABB) ‘Kluai Tha Mae Chan Chiang Rai’ 79, 123

Musa (ABB) ‘Kluai Thepphanom’ 79, 125

Musa (ABB) ‘Kluai Theppharot’ 79, 127

Musa (AAB) ‘Kluai Thong Ho’ 79, 121

Musa (AA) ‘Kluai Thong Kam Pan’ 79, 113

Musa (AA) ‘Kluai Thong Khi Maeo’ 79, 115

Musa (AA) ‘Kluai Thong Oei’ 79, 119

Musa (AA) ‘Kluai Thong Som’ 79, 117

Musa (ABB)	‘Kluai	Tip	Kham’	 78,	105

Musa (ABB)	‘Kluai	Tip	Mukdahan’	 79,	109

Musa (ABB)	‘Kluai	Tip	Nakhon	Sawan’	 78,	107

Musa (AAA)	‘Kluai	Wan	Thap	Maeo’	 82,	199
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ค�าขอบคุณ

 1. นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ช่วยในการจัดท�าข้อมูลภาคสนาม

   1) นางสาวโชติรส แก้วปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์

   2) นางสาวณัฐฐา สีด�า คณะวิทยาศาสตร์

   3) นางสาวนัดดา สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

   4) นางสาวธันย์ชนก เรืองจ�านงศิลป์ 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 พฒุฤทธิ ์ 4/1 บ้านขอนซงุ ต�าบลเมอืงบางขลัง อ�าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั

 3. เกษตรกรแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหารท�าจากกล้วย

  นายสมโภชน์ และนางน�า้ผึง้ กฎุมณ ี 221 หมู่ 10 ต�าบลท่าชยั อ�าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย

ภาพถ่ายโดย

  1)  นายจักรกฤษณ์ โปตะวฒัน์ ศูนย์วจิยัพชืสวนสโุขทยั

  2)  นายทวศีกัดิ ์ขติัยศ ศูนย์วจิยัพชืสวนสโุขทยั

  3)  นายสมัคร รตันทิพย์ กลุ่มวิจยัการคุ้มครองพนัธ์ุพชื ส�านักคุม้ครองพนัธุพ์ชื

  4)  นายพรเทพ ท้วมสมบญุ กลุ่มวิจยัอนสัุญญาไซเตสด้านพชื ส�านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช

  5)  นายวรีวทิย์ นยิากาศ  กลุ่มวิจยัอนสัุญญาไซเตสด้านพชื ส�านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช

  6)  นายจงเด่น ปานเนยีม ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ส�านกัคุม้ครองพันธุพ์ชื

ภาพวาดสีน�า้โดย

  นายเรอืงเดช ศรวีฒัน์ กรมส่งเสรมิการเกษตร
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