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การแปรรูปกล้วย
(Banana processing)
บทคัดย่อ
กล้วย (Banana) เป็ นพืชล้มลุกขนาดใหญ่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย จัดอยูใ่ น
วงศ์ Musaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Musa sapientum L. มีหลากหลายชนิ ด แต่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อเป็ น
การค้าในประเทศ มีอยู่ 3 ชนิ ด คือ กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอม กล้วยเป็ นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง และมีสรรพคุณช่วยป้ องกันและรักษาโรคได้หลายชนิ ด ซึ่ งนอกจาก
จะบริ โภคสดแล้ว ยัง สามารถนํา กล้ว ยมาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ช นิ ดต่ า งๆ เพื่ อ ป้ องกันกล้ว ยสดล้น ตลาด
ยกระดับราคาผลผลิ ตไม่ให้ตกตํ่า ช่ วยยืดอายุก ารเก็ บรักษา ส่ งเสริ มการสร้ างผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ทําให้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การจึงนําองค์ค วามรู้ ทางเทคโนโลยี
อาหารมาใช้ในการศึกษาวิจยั การแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง เพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่า
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนนี้ ทําให้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิ ดหมู่บา้ นแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เรี ยกว่า “หมู่บา้ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ป” อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนนําองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชี พหลัก
จนสามารถเป็ นแบบอย่างให้แก่หมู่บา้ นและชุมชนอื่นต่อไป
คําสํ าคัญ : กล้วย; การแปรรู ปอาหาร; การแปรรู ปกล้วย
Keywords : Banana; Food processing; Banana processing
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การแปรรูปกล้วย
(Banana processing)
1. บทนํา

กล้วยเป็ นพืชล้มลุกที่คนไทยรู ้จกั กันดี มักปลูกกันแพร่ หลายทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ ว และสามารถนําทุกส่ วนของกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ต้ งั แต่
ใบ กาบ หัวปลี และผล (ดวงจันทร์ , 2557) ทั้งในรู ปของอาหาร ไม่ใช่อาหาร พิธีกรรมต่างๆ ในชี วิตประจําวัน
และใช้เป็ นยารักษาโรค ปั จจุบนั กล้วยที่นิยมปลูกเพื่อเป็ นการค้าในประเทศไทย มี อยู่ 3 ชนิ ด คือ กล้วยนํ้าว้า
กล้วยไข่ และกล้วยหอม โดยกล้วยแต่ละชนิ ดจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ หากรับประทานเป็ นประจํา
จะส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย ทั้งนี้ นอกจากการรับประทานผลสุ กของกล้วยหรื อนํามาประกอบอาหาร
แล้ว ยังสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยอบเนย ทอฟฟี่ แป้ งกล้วย และ
กล้วยในนํ้าเชื่ อมบรรจุกระป๋ อง เป็ นต้น เพื่อช่วยป้ องกันกล้วยสดล้นตลาด ทําให้สามารถยกระดับราคาผลผลิต
ไม่ให้ตกตํ่า ช่ วยยืดอายุการเก็บรักษา ส่ งเสริ มให้ผปู้ ระกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างรายได้
มูลค่าสู งให้กบั ประเทศ (สุ ธิดา, 2548)
กล้วยเล็บมือนางเป็ นกล้วยที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมรับประทาน และปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การเล็งเห็นความสําคัญของกล้วยเล็บมือนาง จึงนําองค์ความรู ้
ทางเทคโนโลยีอาหารมาใช้ในการศึกษาวิจยั การแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง เพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ
และเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง ได้แก่ แป้ งกล้วย กล้วยอบ
นํ้า กล้วยชนิ ดพร้ อ มดื่ ม และกึ่ ง สํา เร็ จ รู ป แยมกล้วย เยลลี่ น้ ํา กล้ว ยผสมนํ้า ผลไม้ช นิ ด อื่ น กล้ว ยแผ่น กรอบ
กล้วยม้วนกรอบ ทองม้วนกล้วย กล้วยอบผสมธัญชาติ กล้วยทอดกรอบ คุกกี้กล้วย ข้าวเกรี ยบกล้วย และไอครี ม
กล้วยเล็บมือนาง จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้ ทําให้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิดหมู่บา้ น
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เรี ยกว่า “หมู่บา้ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ป” อําเภอเมือง จังหวัดชุ มพร
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน, 2559) เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนนําองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ หลัก จนเป็ นแบบอย่า งให้แก่ หมู่บ ้า นและชุ ม ชนอื่ นๆ ซึ่ ง จะนํา ไปสู่
การสร้ างรายได้ และสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ดีของคนในชุ มชนต่อไป (สํานักส่ งเสริ มและถ่ ายทอดเทคโนโลยี,
2560)
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2. ประวัติของกล้ วย
กล้วยเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ งที่คนไทยรู้จกั กันดี และนิ ยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากเป็ นผลไม้
คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทวั่ ภูมิภาคของประเทศ และให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
2.1 ถิ่นกําเนิดและการแพร่ กระจายของกล้วย
กล้วยจัดเป็ นพืชล้มลุ กที่ชอบอากาศร้อนชื้ น มีถิ่นกําเนิดอยูท่ างเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ประกอบด้วย
ทางเหนื อของอินเดี ย พม่า กัมพูชา ไทย ลาว จีนตอนใต้ แถบหมู่เกาะอินโดนี เซี ย เกาะบอร์ เนี ยว ฟิ ลิ ปปิ นส์
และไต้ห วัน ในประเทศเหล่ า นี้ จะพบกล้ว ยพื้ นเมื องที่ ไ ม่ มี เ มล็ ด และปลู ก แบบปล่ อบปละละเลย ผลจาก
การเคลื่ อนย้ายของประชากรเนื่ องจากสู ญเสี ยผืนดิ นในการทํามาหากิ นในสมัยโบราณ ทําให้เกิ ดการอพยพ
ของประชากรจากเอเชี ยตอนใต้ไปยังหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิ ฟิก ได้มีการเอานําเสบียงอาหาร เช่ น
หน่ อกล้วย และผลผลิ ตทางการเกษตรชนิ ดอื่นไปด้วย ส่ วนคําว่า Banana นั้น มาจากรากศัพท์ของภาษาใน
แอฟริ กาตะวันตก และพบว่าชาวยุโรปก็ใช้ชื่อนี้ เช่นเดียวกัน ซึ่ งเรี ยกตามชาวโปรตุเกส ส่ วนการแพร่ กระจาย
ของกล้วยนั้นมีการอ้างอิงถึ งกล้วยในอินเดี ย เมื่อ 600 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และเมื่อ 327 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ได้ลิ้มรสกล้วยในอินเดียก็พอพระทัย จึงนําไปปลูกทางแถบตะวันตก ส่ วนประเทศจีนมี
การทําสวนกล้วยใน พ.ศ. 743 และแถบเมดิเตอร์เรเนียนไม่มีการปลูกกล้วยเลยจนกระทัง่ พ.ศ. 1193 ในระหว่าง
ที่ชาวอาหรับเดินทางค้าขายกับแอฟริ กาตะวันตก พบว่ามีการปลูกกล้วยกันอย่างแพร่ หลายแล้ว พ.ศ. 1945 นัก
เดินเรื อชาวโปรตุเกสท่องเที่ยวมาที่แอฟริ กาจึงนํากล้วยไปยังหมู่เกาะคานารี ซึ่ งเป็ นเกาะเล็กๆ ทางเหนือของกินี
ทําให้มีการแพร่ กระจายไปยังซี กโลกตะวันตก และใน พ.ศ. 2059 นักบวชชาวโปรตุเกสชื่อ Tomas de Berlanga
นํากล้วยจากหมู่เกาะคานารี ไปยังหมู่เกาะแคริ บเบียนของซานตาโดมิงโก จึงได้มีการแพร่ กระจายไปยังแถบอื่นๆ
ส่ วนในทวีปอเมริ กาเหนื อและยุโรปตะวันตกเริ่ มรู้จกั กล้วยใน พ.ศ. 2409 (สุ ธิดา, 2548) ปั จจุบนั พบว่า กล้วยมี
การปลู ก และเจริ ญเติ บ โตได้ดี ใ นแถบศู นย์สู ต ร (Tropical) และบางพื้ น ที่ ใ นแถบที่ มี ก ารปลู ก พืช กึ่ ง ร้ อ น
(Subtropical) โดยแหล่ งผลิ ตกล้วยที่สําคัญของโลก แบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ม ที่ผลิ ตกล้วยสํา หรับ ใช้
รับประทานเป็ นผลไม้ (Banana) ได้แก่ ประเทศในแถบละตินอเมริ กา เช่ น ฮอนดูรัส คอสตาริ กา เอควาดอร์
กัวเตมาลา ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น และกลุ่มที่ผลิตพืชตระกูลกล้วยเพื่อใช้ประกอบอาหารเป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรต
หรื อแป้ ง หรื อที่เรี ยกว่ากล้วยกล้าย (Plantain) ได้แก่ ประเทศแอฟริ ก า และประเทศในกลุ่ มละติ นอเมริ ก า
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
2.2 กล้ วยในประเทศไทย (เบญจมาศ, 2559)
ประเทศไทยมีการปลู กกล้วยกันมาช้านาน กล้วยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิ ด พันธุ์ กล้วยที่ใช้ปลูกใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีท้งั พันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิม และพันธุ์ที่นาํ เข้ามาจากประเทศใกล้เคียง กล้วยที่
รู้จกั กันในสมัยสุ โขทัย คือ กล้วยตานี และในปั จจุบนั จังหวัดสุ โขทัยก็ยงั มีการปลูกกล้วยตานีมากที่สุด แต่กลับ
ไม่พบกล้วยตานีในป่ า ทั้งๆ ที่กล้วยตานีเป็ นกล้วยป่ าชนิดหนึ่ง มีถิ่นกําเนิดอยูท่ างตอนใต้ของประเทศอินเดีย จีน
และพม่า ดังนั้น จึงสันนิ ษฐานว่ากล้วยตานี น่าจะนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยตอนต้น หรื อ
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ช่วงการอพยพของคนไทยมาตั้งถิ่นฐานที่สุโขทัย ในสมัยอยุธยา เดอลาลูแบร์ (De La Loub`ere) อัครราชทูตชาว
ฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เขียนบันทึกถึงสิ่ งที่เขา
ได้พบเห็นในเมืองไทยไว้วา่ ได้เห็นกล้วยงวงช้าง หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า กล้วยร้อยหวี ซึ่ งส่ วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อเป็ น
ไม้ประดับ อีกทั้ง ยังมีตาํ นานเล่ากันว่า มีการค้าขายกล้วยตีบ แสดงให้เห็นว่ามีการปลูกกล้วยเพื่อความสวยงาม
และเพื่อการบริ โภคมานานแล้ว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2427 ในรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระยาศรี สุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่ งเป็ นปรมาจารย์ทางด้านภาษาไทย ได้เขียนหนังสื อ พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน
เพื่อเป็ นแบบเรี ย นภาษาไทยสํา หรั บ ใช้ใ นโรงเรี ย น กล่ าวถึ ง ชื่ อของพรรณไม้และสัตว์ช นิ ดต่ า งๆ ที่ มี อยู่ใ น
เมื องไทย โดยเรี ย บเรี ย งเป็ นกาพย์ฉ บัง 16 เพื่ อให้ไ พเราะและจดจํา ได้ง่า ย ในหนัง สื อดังกล่ า วมีข ้อความที่
พรรณนาถึงชื่อกล้วยชนิดต่างๆ หลายชนิด แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการปลูกกล้วยในสมัยนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆ หลายประเทศ จึงได้มีการนํากล้วย
บางชนิดเข้ามาปลูกในรัชสมัยของพระองค์ หลังจากที่นกั วิชาการชาวตะวันตกได้เริ่ มจําแนกชนิดของกล้วยตาม
ลัก ษณะทางพันธุ ก รรม โดยใช้จีโนมของกล้วยเป็ นตัวกําหนดในการแยกชนิ ดตามวิธี ของซิ มมอนดส์ และ
เชบเฟิ ร์ ด จึ ง กล่ า วได้ว่า กล้วยที่ บ ริ โภคกันอยู่ใ นปั จจุ บ นั มี บ รรพบุ รุษ อยู่เพี ย ง 2 ชนิ ด คื อ กล้วยป่ า (Musa
acuminata) และกล้วยตานี (Musa balbisiana) กล้วยที่กาํ เนิดจากกล้วยป่ ามีจีโนมทางพันธุ กรรมเป็ น AA ส่ วน
กล้วยที่กาํ เนิดจากกล้วยตานีมีจีโนม เป็ น BB และกล้วยลูกผสมของทั้ง 2 ชนิด มีจีโนมเป็ น AAB, ABB, AABB
และ ABBB นอกจากนี้ ซิ มมอนดส์ ยงั ได้จาํ แนกชนิ ดของกล้วยในประเทศไทยว่า มี อยู่ 15 สายพันธุ์ ต่อมา
นักวิชาการไทยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุ์และชนิ ดของกล้วย คือ ใน พ.ศ. 2510 วัฒนา เสถี ยรสวัสดิ์ และ
ปวิณ ปุณศรี มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยที่พบในประเทศได้ 125 สายพันธุ์ และจากการจําแนกกลุ่มแล้ว พบว่า มี
20 สายพันธุ์ หลังจากนั้นในระหว่าง พ.ศ. 2523-2526 เบญจมาศ ศิลาย้อย และฉลองชัย แบบประเสริ ฐ แห่ ง
ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาํ การสํารวจพันธุ์กล้วยในประเทศไทย และรวบรวมพันธุ์ไว้
ที่สถานีวิจยั ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดยรวบรวมได้ท้ งั หมด 323 สายพันธุ์ แต่เมื่อจําแนกชนิดแล้ว พบว่า
มี อยู่เพีย ง 59 สายพันธุ์ หลังจากสิ้ นสุ ดโครงการ ยัง ได้ทาํ การรวบรวมเรื่ อยมาจนถึ งปั จจุ บนั พบว่า มีอยู่ 71
สายพันธุ์ รวมทั้งกล้วยป่ าและกล้วยประดับ แต่ไม่นบั รวมพันธุ์กล้วยที่มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกันทัว่ ทุกภูมิภาค แต่จงั หวัดที่มีการผลิตเพื่อเป็ นการค้า ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และชุมพร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
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3. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกล้ วย (เบญจมาศ, 2548)
กล้วยเป็ นพืชล้มลุ กขนาดใหญ่ที่คนไทยรู้ จกั กันดี มาตั้งแต่อดีต เนื่ องจากมีการนํามาใช้ประโยชน์ท้ งั
บริ โภคเป็ นอาหาร ใช้ส่วนประกอบของกล้วยในพิธีกรรมต่างๆ ในชี วิตประจําวัน กล้วยจัดอยูใ่ นวงศ์ Musaceae
มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Musa sapientum L. และมีชื่อสามัญว่า Banana มีหลายชนิ ด เช่ น กล้วยนํ้าว้า กล้วยนํ้าไท
กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว กล้วยไข่ กล้วยตานี กล้วยหักมุก กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหิ น กล้วยนาค กล้วย
งาช้าง เป็ นต้น
3.1 อนุกรมวิธานของกล้ วย (สุ ธิดา, 2548)
 อาณาจักร (Kingdom) : Plantae
 ดิวชิ นั่ (Division)
: Magnoliophyta
 ชั้น (Class)
: Liliophyta
 อันดับ (Order)
: Zingiberales
 วงศ์ (Family)
: Musaceae
 สกุล (Genus)
: Musa
3.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของกล้วย
กล้วยมีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สาํ คัญ ดังนี้
(1) ลําต้น กล้วยมีลาํ ต้นอยูใ่ ต้ดิน เรี ยกว่า หัว หรื อ เหง้า (Rhizome) ที่หวั มีตา (Bud) ซึ่ งจะเจริ ญเป็ นต้น
เกิ ดหน่ อ (Sucker) หลายหน่อ เรี ยกว่า การแตกกอ โดยหน่อที่เกิด หรื อต้นที่เห็นอยู่เหนื อดินนั้นจริ งๆไม่ใช่
ลําต้น แต่จะเรี ยกว่า ลําต้นเทียม (Pseudostem) ส่ วนนี้เกิดจากการอัดกันแน่นของกาบใบ ที่เกิดจากจุดเจริ ญของ
ลําต้นใต้ดิน กาบใบจะชูกา้ นใบ และใบ และที่จุดเจริ ญนี้จะมีการเจริ ญเป็ นดอกหลังจากสิ้ นสุ ดการเจริ ญของใบ
ซึ่งใบสุ ดท้ายก่อนการเกิดดอก เรี ยกว่า ใบธง (ภาพที่ 1)
A

B

(ที่มา : http://storyofbananas.blogspot.com/2014/05/blog-post_13.html)
ภาพที่ 1 ลักษณะของเหง้ากล้วย (A) และใบธงของกล้วย (B)
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(2) ดอก กล้วยออกดอกเป็ นช่อ (Inflorescence) ในช่อดอกยังมีกลุ่มของช่อดอกย่อยเป็ นกลุ่มๆ ระหว่าง
กลุ่มของช่อดอกย่อยแต่ละช่อจะมีกลี บประดับ หรื อที่เรี ยกกันว่า กาบปลี (Bract) มีสีม่วงแดงกั้นไว้ กลุ่มดอก
เพศเมียอยูท่ ี่โคน และกลุ่มดอกเพศผูอ้ ยูท่ ี่ปลาย เป็ นส่ วนที่เรี ยกว่า หัวปลี (Male bud) ระหว่างกลุ่มดอกเพศเมีย
และดอกเพศผู ้ มีดอกกะเทย แต่บางพันธุ์ก็ไม่มี ในช่อดอกย่อยแต่ละช่อมีดอกเรี ยงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ถ้าเป็ นดอก
เพศเมีย ดอกเหล่านี้จะเจริ ญต่อไปเป็ นผล (ภาพที่ 2)
(3) ผล ผลกล้วยเกิดจากดอกเพศเมีย ซึ่ งอยูท่ ี่โคน กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริ ญเป็ นผล เรี ยกว่า 1
หวี ช่ อดอกเจริ ญเป็ น 1 เครื อ ดังนั้น กล้วย 1 เครื ออาจมี 2-3 หวี หรื อมากกว่า 10 หวี โดยขึ้นอยู่กบั พันธุ์กล้วย
และการดูแลรักษา (ภาพที่ 2)
A
B

(ที่มา : http://www.thaikasetsart.com/ข้อมูลของกล้วย/)

(ที่มา : http://www.thaiarcheep.com)

ภาพที่ 2 ลักษณะดอก (A) และผลของกล้วย (B)
(4) เมล็ ด มี ล ัก ษณะกลมเล็ ก บางพัน ธุ์ มี ข นาดใหญ่ เปลื อ กหนา แข็ง มี สี ด ํา เนื้ อ ในเมล็ ด มี สี ข าว
ขยายพันธุ์ดว้ ยการแยกหน่อ หรื อแยกเหง้า มีรสฝาด
(5) ราก เป็ นระบบรากฝอย แผ่ไปทางด้านกว้างมากกว่าทางแนวดิ่งลึก
(6) ใบ เป็ นใบเดี่ยว เกิดจากการกระจายส่ วนปลายของลําต้นเวียนสลับซ้ายขวาต่างระนาบกัน ก้านใบ
ยาว แผ่นใบกว้าง เส้นของใบขนานกัน ปลายใบมน (ภาพที่ 3) มีติ่งผิวใบเรี ยบลื่น ใบมีสีเขียว ด้านล่างมี ไขนวล
มีแป้ งปกคลุม เส้นและขอบใบเรี ยบ ขนาดและความยาวของใบขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ (ปัญญา, 2553)

(ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/26225--"กล้วย"%20พืชประโยชน์สารพัดนึก.html)
ภาพที่ 3 ลักษณะใบของกล้วย
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3.3 การขยายพันธุ์กล้ วย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
กล้วยสามารถขยายพันธุ์ได้ท้ งั วิธีใช้เมล็ด และวิธีไม่ใช้เมล็ด โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ
(1) การขยายพัน ธุ์ จ ากการใช้เมล็ ด กล้ว ยกิ น ได้บ างต้น มี เมล็ ด บางต้น ไม่ มี เ มล็ ด เมล็ ด ของกล้ว ย
ส่ วนใหญ่เกิดจากการผสมข้ามกับกล้วยพันธุ์อื่น ดังนั้น เมล็ดที่ได้อาจเกิดจากการผสมข้ามจะกลายเป็ นลูกผสม
ทําให้ตน้ ที่ได้ไม่ตรงกับต้นแม่ นัก อี กทั้ง เมล็ดของกล้วยมี เปลื อกหุ ้มเมล็ด ที่หนาและแข็ง ต้องใช้เวลานาน
มากกว่าจะเพาะเมล็ดเป็ นต้นได้ จึงไม่ค่อยนิ ยมการเพาะเมล็ดกล้วย ยกเว้นกล้วยนวลและกล้วยผาที่จาํ เป็ นต้อง
เพาะเมล็ด เนื่องจากต้นกล้วยชนิดนี้ไม่มีการแตกหน่อ
(2) การขยายพันธ์จากการใช้หน่อ กล้วยมีการแตกหน่อจากตาข้างของต้นแม่ หน่อกล้วยมี 3 แบบใหญ่ๆ
(ภาพที่ 4) คือ
• หน่ออ่อน (Peeper) เป็ นหน่ออ่อนมาก เกิดจากต้นแม่ที่ยงั มีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบ ส่ วน
ของลําต้นเล็กมักจะอ่อนแอ ไม่เหมาะในการนําไปขยายพันธุ์
• หน่อใบแคบ หรื อ ใบดาบ (Sword sucker) เป็ นหน่อที่มีใบเรี ยวเล็ก โคนหน่อใหญ่ หรื อมีส่วน
ของลําต้นใหญ่ จึงมีอาหารสะสมมาก หน่อชนิดนี้นิยมนําไปปลูก เพราะจะได้ตน้ ที่แข็งแรง
• หน่อใบกว้าง หน่อชนิดนี้มีโคนหน่อ หรื อลําต้นเล็ก ใบคลี่โตกว้าง ไม่เหมาะที่จะนําไปปลูก
เพราะมีอาหารสะสมในลําต้นน้อย ต้นที่ปลูกจากหน่อชนิดนี้จึงไม่แข็งแรง
A

B

C

(ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
ภาพที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยโดยใช้หน่ออ่อน (A) หน่อใบแคบ (B) และ หน่อใบกว้าง (C)
(3) การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ (Tissue culture) วิธีน้ ี กาํ ลังเป็ นที่ นิยม เพราะเป็ นวิธี ที่
ขยายพันธุ์ให้ได้จาํ นวนมากในเวลาอันสั้น จากหน่อที่สมบูรณ์ 1 หน่อ อาจขยายได้ถึง 10,000 ต้น ในเวลา 1 ปี
วิธีน้ ีเหมาะสําหรับการปลูกเพื่อการส่ งออก เนื่องจากการส่ งออกต้องการจํานวนต้นปลูกที่มีขนาดสมํ่าเสมอ ปลูก
พร้อมๆ กันเป็ นจํานวนมาก เพื่อให้มีการเก็บเกี่ยวผลได้พร้อมๆ กัน และมีน้ าํ หนักมากกว่า 1 ตันขึ้นไป สําหรับ
บรรจุใส่ ตูข้ นส่ งในการส่ งออก เพราะการส่ งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศนั้น หากมีจาํ นวนน้อยจะไม่เพียงพอ
กับความต้องการในการส่ งออก และไม่คุม้ กับการลงทุน (ภาพที่ 5)
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(ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
ภาพที่ 5 การขยายพันธุ์กล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (Tissue culture)
3.4 การปลูกและการดูแลรักษากล้ วย
กล้วยเป็ นพืชที่ชอบอากาศร้ อนชื้ น จึงเหมาะสมกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่าํ กว่า 14
องศาเซลเซี ยส กล้วยจะชะงักการเจริ ญเติ บโต หรื อมีการเติ บโตช้าลง และการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย
กล้วยมีลกั ษณะแผ่นใบใหญ่จึงไม่ทนต่อแรงลม เพราะใบจะต้านลม ทําให้ใบแตกได้ หากใบแตกมากจนเป็ น
ฝอย จะทําให้มีการสังเคราะห์อาหารได้นอ้ ย ต้นไม่เจริ ญเท่าที่ควร โดยพื้นที่ที่มีลมแรงมาก ควรปลูกต้นไม้อื่น
ทําเป็ นแนวกันลมให้ตน้ กล้วย ดินที่เหมาะสําหรับการปลูกกล้วย คือ ดินตะกอนธารนํ้า หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า
ดินนํ้าไหลทรายมูล ซึ่ งเป็ นดินร่ วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายนํ้า และการหมุนเวียนอากาศดี ถ้าดินเป็ น
ดินเหนี ยว ควรใส่ ปุ๋ยคอก จะทําให้ดินร่ วนโปร่ งขึ้น ซึ่ งการปลูกและการดูแลรักษากล้วยอย่างถูกวิธีสามารถ
ทําได้ ดังนี้
(1) ระยะปลูก กล้วยเป็ นพืชที่มีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กนั มาก อาจทําให้ใบเกยกัน หรื อซ้อนกัน
ทําให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลลําบาก การกําหนดระยะปลูกจึงควรคํานึงถึงเรื่ องแสงแดด ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และความต้องการของผูป้ ลูกว่าต้องการปลูกกล้วยเพื่อเก็บเกี่ยวกี่ ครั้ง (ภาพที่ 6) หากต้องการ
เก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดี ยวก็อาจปลูกถี่ ได้ แต่ถา้ ต้องการเก็บเกี่ยวหลายครั้งต้องปลูกให้ห่างกัน เพื่อมีพ้ืนที่สําหรับ
การแตกหน่อ
(2) การปลูก ขุดหลุ มให้มีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ลึ ก 50 เซนติเมตร นําดินที่ขุดได้กองตากไว้
5-7 วัน จากนั้นเอาดินชั้นบนที่ตากไว้ลงไปก้นหลุม ใส่ ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักที่สลายตัวแล้ว ให้สูงขึ้นมาประมาณ
20 เซนติเมตร คลุ กเคล้าปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักกับดินชั้นบนที่ใส่ ลงไป แล้วจึงเอาหน่อกล้วยที่เตรี ยมไว้วางตรง
กลางหลุม เอาดินล่างกลบ รดนํ้า และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสู งกว่าระดับดินประมาณ 10 เซนติเมตร
ควรหันรอยแผลของหน่อให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะเมื่อโตเต็มที่และติดผล ผลจะเกิ ดในทิศทางที่ตรงกัน
ข้ามกับรอยแผล และอยู่ในทิ ศทางเดี ยวกัน แต่หากเป็ นต้นที่เกิดจากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ จะไม่มีทิศทางของ
รอยแผล ในการวางต้นจึงจําเป็ นต้องมีทิศทาง ถ้าพื้นที่น้ นั เป็ นดินเหนียวควรทําการยกร่ อง จะได้ระบายนํ้า และ
ปลูกบนสันร่ องทั้ง 2 ข้าง และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานทําได้ง่าย ควรวางหน่อให้กล้วยออกเครื อไปทางกลางร่ อง
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(ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/
kp6/pictures30/l30-183.jpg)

(ที่มา : https://www.technologychaoban.com/
news_detail.php?tnid=436)

ภาพที่ 6 ระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกล้วย
(3) การกําจัดหน่อ เมื่อต้นกล้วยมีอายุได้ 4-6 เดือน จะเริ่ มมีการแตกหน่อ หน่อที่เกิดมาเรี ยกว่า หน่อตาม
(Follower) กล้วยบางพันธุ์ที่มีหน่อมาก ควรเอาหน่อออกบ้าง เพื่อไม่ให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่ ควรเก็บหน่อ
ไว้ 1-2 หน่อ เพื่อให้เป็ นตัวพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรง และเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี ต่อไป (ภาพที่ 7) วิธีการกําจัด
หน่ออาจใช้เสี ยมที่คมหรื อมีดแซะลงไป หรื อใช้มีดตัดหรื อคว้านหน่อที่อยูเ่ หนือดิน แล้วใช้น้ าํ มันก๊าด หรื อสาร
กําจัดวัชพืชหยอดที่บริ เวณจุดเจริ ญ เพื่อไม่ให้มีการเจริ ญเป็ นต้น แต่ไม่ควรแซะหน่ อในระหว่างการออกดอก
เพราะต้นอาจกระทบกระเทื อนได้ นอกจากการกําจัดหน่ อแล้ว ควรตัดใบที่แห้งออก เพราะถ้าทิ้งไว้อาจเป็ น
แหล่งสะสมโรค ใน 1 ต้น ควรเก็บใบไว้ประมาณ 7-12 ใบ
(4) การให้ปุ๋ย กล้วยเป็ นพืชที่ตอ้ งการธาตุอาหารมาก การติดผลจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั อาหารและนํ้า
ที่ได้รับ ดังนั้น ควรบํารุ งโดยใส่ ปุ๋ยทั้งปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมีต้ งั แต่เริ่ มปลูก ในระยะแรกควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน
มากในช่ วง 2 เดื อนแรก โดยให้ปุ๋ยยูเรี ย เดื อนละครั้ ง และเดื อนที่ 3 และ 4 ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ต้นละ 1/2
กิโลกรัม ส่ วนในเดือนที่ 5 และ 6 ให้ใส่ ปุ๋ยสู ตร 13-13-21 ต้นละ 1/2 กิโลกรัม
(5) การคํ้ายัน กล้วยบางพันธุ์มีผลดกมาก โดยมีจาํ นวนหวีมากและผลใหญ่ ต้นที่มีขนาดเล็ก หากไม่ค้ าํ
ไว้ตน้ อาจล้ม ทําให้เครื อหักได้ เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ จําเป็ นต้องคํ้าบริ เวณโคนเครื อกล้วยไว้ โดยใช้ไม้
ไผ่หรื อไม้อื่นที่มีง่าม (ภาพที่ 7)
A

B

(ที่มา : https://www.technologychaoban.com/
news_detail.php?tnid=684)

(ที่มา : http://agt.snru.ac.th/topics/2079)

ภาพที่ 7 วิธีการกําจัดหน่อ (A) และการคํ้ายันต้นกล้วย (B)
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(6) การให้ผล กล้วยจะออกดอกเมื่ออายุต่างกันตามชนิ ดของกล้วย เช่น กล้วยไข่ เริ่ มออกดอกเมื่ออายุ
ประมาณ 5-6 เดื อ น กล้ว ยหอมทองจะเริ่ ม ออกดอกเมื่ อ อายุ ไ ด้ป ระมาณ 6-7 เดื อ น ส่ ว นกล้ว ยนํ้า ว้า และ
กล้วยหักมุกใช้เวลานานกว่า และผลจะแก่ในระยะเวลาที่ต่างกัน
(7) การคลุมถุง หากปลูกกล้วยเพื่อการส่ งออก ควรทําการคลุมถุง ถุงที่ใช้ควรเป็ นถุงพลาสติกสี ฟ้าขนาด
ใหญ่ และยาวกว่าเครื อกล้วย เจาะรู เป็ นระยะๆ และเปิ ดปากถุง เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้ เพราะถ้าไม่เจาะรู และ
ปิ ดปากถุงอาจทําให้กล้วยเน่าได้
4. การจําแนกกล้ วย (เบญจมาศ, 2548)
4.1 การจําแนกชนิดของกล้ วย
กล้วยจัดอยูใ่ นอันดับ (Order) Zingiberales ประกอบด้วย 8 วงศ์ (Family) คือ
(1) Musaceae ได้แก่ กล้วยทั้งหลาย
(2) Strelitziaceae ได้แก่ กล้วยพัด
(3) Heliconiaceae ได้แก่ ก้ามกุง้ ธรรมรักษา
(4) Lowiaceae ได้แก่ พืชในสกุล Orchidantha ซึ่ งไม่มีในประเทศไทย
(5) Costaceae ได้แก่ เอื้องหมายนา
(6) Zingiberaceae ได้แก่ ขิงทั้งหลาย
(7) Marantaceae ได้แก่ คล้า
(8) Cannaceae ได้แก่ พุทธรักษา
โดยกล้วยในวงศ์ Musaceae มีท้ งั กล้วยกินได้ และกล้วยประดับ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 สกุล (Genus)
คือ
(1) สกุ ล Ensete เป็ นกล้วยที่ ไ ม่มีก ารแตกหน่ อ ขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด ในประเทศไทยมี 2 ชนิ ด
(Species) ได้แก่ กล้วยผา (E. superba) และ กล้วยนวล (ภาพที่ 8) กล้วยญวน (E. glauca) กล้วยในสกุลนี้
ประเทศไทยไม่มีการนํามาบริ โภค แต่ในประเทศแถบทวีปแอฟริ กานําแป้ งที่ได้จากลําต้นมาใช้บริ โภค
(2) สกุล Musa เป็ นกล้วยที่มีการแตกหน่อ และนิ ยมใช้หน่ อในการขยายพันธุ์ มีท้ งั กล้วยกิ นได้ และ
กล้วยประดับ แบ่งออกเป็ น 4 หมู่ (Section) ได้แก่
• หมู่ Australimusa กล้วยชนิดนี้มีช่อดอกตั้ง มีถิ่นกําเนิดอยูแ่ ถบทวีปออสเตรเลีย จนถึงประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ เส้นใยของลําต้นเทียมมีความเหนียวมาก เหมาะสําหรับใช้ในการทําเชือก กระดาษ และทอเป็ นผ้า
• หมู่ Callimusa ส่ วนใหญ่เป็ นกล้วยประดับ ในประเทศไทยมีกล้วยทหารพราน หรื อกล้วยเลือด
(Musa gracillis) ใบสี เขียว มีป้ื นสี ม่วง เมื่อโตเต็มที่สีของปื้ นอาจจางลง ช่อดอกตั้ง ผลมีขนาดเล็ก ใช้ประดับ
เพราะมีใบสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีการนําเข้ากล้วยกัทลี หรื อรัตกัทลี (Musa coccinea) จากประเทศอินโดนีเซี ย
กล้วยชนิดนี้มีใบประดับสี แดงสดใส ช่อดอกตั้ง ใช้เป็ นไม้ตดั ดอกได้เป็ นอย่างดี
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• หมู่ Rhodochlamys หรื อเรี ยกกันว่า กล้วยบัว ใช้เป็ นไม้ประดับ มีความสวยงามของช่อดอกที่
คล้ายดอกบัว ใบประดับมีสีสวยงามและสดใส กล้วยบัวที่มีใบประดับสี ชมพูอมม่วง เรี ยกว่า กล้วยบัวสี ชมพู
(Musa ornata) หากมีใบประดับสี ส้ม เรี ยกว่า กล้วยบัวสี ส้ม (Musa laterita) (ภาพที่ 8) ทั้ง 2 สายพันธุ์น้ ี เป็ นพันธุ์
พื้ น เมื อ งของประเทศไทยพบมากในภาคเหนื อ รวมถึ ง ยัง มี ก ารนํา เข้า กล้ว ยบัว สี ม่ ว งและสี ช มพูอ่ อ นจาก
ต่างประเทศอีกด้วย
• หมู่ Eumusa พบอยูป่ ระมาณ 9-10 ชนิด มีท้งั กล้วยป่ า และกล้วยกินได้ ซึ่งกล้วยกินได้น้ นั ถือ
กําเนิ ดมาจากกล้วย 2 ชนิดผสมกัน คือ กล้วยป่ า (Musa acuminata) กับกล้วยตานี (Musa balbisiana) ผ่าน
วิวฒั นาการอันยาวนานนับหลายพันปี กล้วยป่ ามีถิ่ นกําเนิ ดในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่ วนกล้วยตานี มี
ถิ่นกําเนิ ดทางตอนใต้ของประเทศอินเดี ย หรื อเอเชี ยใต้ ต่อมาได้เกิ ดการผสมพันธุ์กนั ขึ้นระหว่างกล้วยป่ ากับ
กล้วยตานี ทําให้เกิดสายพันธุ์กล้วยลูกผสมดังกล่าว นอกจากนี้ อาจเกิดจากการกลายพันธุ์ ทําให้เกิดสายพันธุ์
มากกว่า 100 สายพันธุ์ และเกิดการพัฒนาจากกล้วยที่มีเมล็ด เป็ นกล้วยที่ไม่มีเมล็ด ทําให้กล้วยที่รับประทานกัน
ในปัจจุบนั ไม่มีเมล็ด
(3) สกุล Musella เป็ นกล้วยที่จดั อยูใ่ นสกุลใหม่ ต้นเตี้ย คล้ายกล้วยผา ลําต้นเทียม มีลกั ษณะพองเช่นกัน
แต่มีการแตกกอที่เกิดจากมุมระหว่างใบ มีช่อดอกตั้ง และกลี บใบประดับสี เหลืองสดใส ขนาดของดอกใหญ่
เช่น กล้วยคุนหมิง (ภาพที่ 8)
B
A

กล้วยนวล

C

กล้วยบัวสี ส้ม

กล้วยคุนหมิง

(ที่มา : สํานักงานหอพรรณไม้ สํานักวิจยั การอนุ รักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2560)
ภาพที่ 8 กล้วยในวงศ์ Musaceae 3 สกุล คือ สกุล Ensete (A) สกุล Musa (B) และ สกุล Musella (C)
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4.2 การจําแนกกลุ่มของกล้ วย
การจําแนกกลุ่มของกล้วยสามารถจําแนกได้ 2 วิธี ได้แก่
(1) การจําแนกกลุ่มของกล้วยตามวิธีการนํามาบริ โภค แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
 กล้วยกินสด เมื่อกล้วยสุ กสามารถนํามารับประทานได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งนํามาทําให้สุกด้วย
ความร้อน เพราะเมื่อสุ กเนื้อจะนิ่ม มีรสหวาน เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว
 กล้วยที่ตอ้ งนํามาทําให้สุกด้วยความร้อน กล้วยเหล่านี้มีแป้ ง เมื่อดิบจะมีแป้ งมาก เนื้อค่อนข้าง
แข็ง เมื่อสุ กก็ยงั มีส่วนของแป้ งมากกว่ากล้วยกินสด เนื้อจึงไม่ค่อยนิ่ม รสไม่หวาน จึงต้องนํามาต้ม เผา ปิ้ ง เชื่ อม
ถึงจะอร่ อย และมีรสชาติดีข้ ึน เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก กล้วยเล็บช้างกุด
(2) การจําแนกกลุ่มของกล้วยตามลักษณะทางพันธุ กรรม
ในปี พ.ศ. 2498 นักวิชาการได้เริ่ มจําแนกกลุ่มของกล้วยตามหลักวิชาการสมัยใหม่ ซึ่ งมีการแยกกลุ่ม
ตามลักษณะทางพันธุ กรรมโดยใช้จีโนม (Genome) ของกล้วยเป็ นตัวกําหนด กล้วยที่บริ โภคกันในปั จจุบนั นี้ มี
บรรพบุรุษเพียง 2 ชนิ ด ได้แก่ กล้วยป่ า (Musa acuminata) และกล้วยตานี (Musa balbisiana) กล้วยที่มีกาํ เนิ ด
จากกล้วยป่ ามีจีโนมเป็ น AA กล้วยที่มีกาํ เนิดจากกล้วยตานีมีจีโนมเป็ น BB ส่ วนกล้วยที่เกิ ดจากลูกผสมของ
กล้วยทั้ง 2 ชนิ ด จะมี จีโนมแตกต่ า งกันไป การจํา แนกกล้วยว่าจะอยู่ใ นจี โนมกลุ่ ม ใด นักวิท ยาศาสตร์ ช าว
อเมริ กนั 2 คน คือ ซิ มมอนดส์ และเชบเฟิ ร์ ด (Simmonds and Shepherd) ได้เสนอให้ใช้ลกั ษณะทางสัณฐาน
วิทยารวมทั้งหมด 15 ลักษณะ มาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนนกล้วยเพื่อแบ่งกลุ่มกล้วยตามลักษณะของจีโนม
ลักษณะ
สี ของกาบใบ
ร่ องของกาบใบ

M. acuminata (กลุ่ม A)
มีจุดหรื อปื้ นสี น้ าํ ตาลหรื อดํา
ขอบก้านใบตั้งหรื อแผ่กางออก
มีครี บหรื อปี ก
ก้านช่อดอก
มีขน
ก้านดอก
สั้น
โอวุล (ไข่)
มีไข่ 2 แถวในแต่ละช่อง
ไหล่ของกาบปลี
อัตราส่ วน < 0.28
การม้วนของกาบปลี
ม้วนไปข้างหลัง หลังจากดอกบาน
รู ปร่ างของกาบปลี
Lanceolate หรื อ Ovate แคบๆ
ปลาบของกาบปลี
แหลม (Acute)
การซี ดของกาบปลีดา้ นใน ซี ดจากโคนไปถึงปลาย
(ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)

M. balbisiana (กลุ่ม B)
มีจุดจางๆ หรื อไม่มีเลย
ขอบก้านใบม้วนเข้าหากันจนชิด
ไม่มีปีก
เรี ยบ ไม่มีขน
ยาว
มีไข่ 4 แถว แต่ไม่สมํ่าเสมอ
อัตราส่ วน > 0.30
กาบปลีชูต้ งั ขึ้นเมื่อดอกบาน
Ovate กว้าง
มน (Obtuse)
สี แดงสมํ่าเสมอ
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ตารางที่ 1 ลักษณะที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนนกล้วยเพื่อแบ่งกลุ่มกล้วยตามลักษณะของจีโนม (ต่อ)
ลักษณะ
รอยแผลของกาบปลี
กลีบดอกตัวผู ้
สี ดอกตัวผู ้
สี ดอกตัวเมีย
สี ของกาบปลี

M. acuminata (กลุ่ม A)
เป็ นโหนกเห็นชัดเจน
ที่ปลายมีรอยย่นชัดเจน
ครี มปนขาว
ส้มค่อนข้างเหลือง
กาบปลีดา้ นนอกสี แดง ม่วงเข้ม
หรื อเหลือง ส่ วนด้านในสี ชมพู
ม่วงเข้ม และเหลือง

M. balbisiana (กลุ่ม B)
โหนกไม่เป็ นสัน
ไม่มีรอยย่น
สี ชมพูอ่อน
ครี ม เหลืองซี ดหรื อชมพูอ่อน
ด้านนอกสี ม่วงอมนํ้าตาล
ด้านในสี แดงสด

(ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
ปัจจุบนั กล้วยในประเทศไทย สามารถจําแนกกลุ่มตามจีโนมได้ 8 กลุ่ม คือ
 กลุ่ม AA เป็ นกล้วยที่มีกาํ เนิดมาจากกล้วยป่ า ซึ่ งอาจเกิดจากการผสมภายในชนิดย่อย
(Subspecies) หรื อระหว่างชนิดย่อย หรื ออาจเกิดจากการกลายพันธุ์ กล้วยกลุ่มนี้ มกั มีขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่จะไม่มี
เมล็ด รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด ได้แก่ กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอมจันทร์ กล้วยไข่ทองร่ วง
(ภาพที่ 9) กล้วยไข่จีน กล้วยนํ้านม กล้วยไล กล้วยสา กล้วยหอม กล้วยหอมจําปา กล้วยทองกาบดํา
 กลุ่ม AAA เป็ นกล้วยที่มีกาํ เนิดคล้ายกับกลุ่ม AA แต่ได้มีการเพิ่มจํานวนโครโมโซมขึ้นเป็ น 3
เท่า โดยมีจาํ นวนโครโมโซม 2n = 33 ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก รู ปร่ างผลเรี ยวยาว มีเนื้ อนุ่ม รสหวาน
กลิ่นหอม รับประทานสด ได้แก่ กล้วยหอมทอง (ภาพที่ 9) กล้วยนาก กล้วยครั่ง กล้วยหอมเขียว กล้วยกุง้ เขียว
กล้วยหอมแม้ว กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยคลองจัง
 กลุ่ม BB ในประเทศไทยมีแต่กล้วยตานี ซึ่งเป็ นกล้วยป่ าชนิดหนึ่ง แต่ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศไทย รับประทานผลอ่อนได้ โดยนํามาใส่ แกงเผ็ด ทําส้มตํา ไม่นิยมรับประทานผลแก่ เพราะมีเมล็ดมาก
แต่คนไทยและคนเอเชี ยส่ วนใหญ่รับประทานปลีและหยวก ในประเทศไทยไม่มีกล้วยกินได้ในกลุ่ม BB แต่
พบว่ามีที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 กลุ่ม BBB เป็ นกล้วยที่มีกาํ เนิดมาจากกล้วยตานี กล้วยชนิดนี้มีแป้ งมาก เมื่อดิบมีรสฝาดมาก
เมื่อสุ กก็ยงั มีแป้ งมากจึงไม่ค่อยหวาน ขนาดผลใหญ่ เมื่อนํามาทําให้สุกด้วยความร้อน จะทําให้รสชาติดีข้ ึน เนื้ อ
เหนียวนุ่ม ได้แก่ กล้วยเล็บช้างกุด (ภาพที่ 9)
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 กลุ่ม AAB เป็ นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานี โดยมีเชื้อของกล้วยป่ า 2 ใน 3 และ
มีเชื้ อของกล้วยตานี 1 ใน 3 กล้วยชนิ ดนี้ มีรสหวาน มีแป้ งผสมอยู่บา้ งในเนื้ อ ทําให้มีความเหนี ยว บางชนิ ด
รับประทานสดได้ บางชนิ ดต้องทําให้สุก กล้วยในกลุ่มนี้ ได้แก่ กล้วยนํ้าฝาด กล้วยนมสวรรค์ กล้วยนิ้วมือนาง
กล้วยไข่โบราณ กล้วยทองเดช กล้วยศรี นวล กล้วยขม กล้วยนมสาว แต่มีกล้วยกลุ่ม AAB บางชนิ ดคล้ายกับ
กลุ่ม ABB คือ เนื้อจะค่อนข้างแข็ง มีแป้ งมาก เมื่อสุ กเนื้ อไม่นุ่ม โดยอาจได้รับเชื้ อพันธุ กรรมของกล้วยป่ าที่ต่าง
Subspecies กัน จึงทําให้ลกั ษณะต่างกัน กล้วยในกลุ่มนี้ เรี ยกว่า Plantain subgroup ซึ่ งจะต้องทําให้สุกด้วย
การต้ม ปิ้ ง เผา เช่นเดี ยวกับกลุ่ม ABB ได้แก่ กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง กล้วยนิ้ วจระเข้ (ภาพที่ 9) กล้วยหิ น
กล้วยพม่าแหกคุก
 กลุ่ม ABB เป็ นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานีเช่นกัน แต่มีเชื้อของกล้วยป่ าอยู่
น้อยกว่าเชื้ อของกล้วยตานี คือ มีเชื้ อของกล้วยป่ าอยู่เพียง 1 ใน 3 และมีเชื้ อของกล้วยตานี 2 ใน 3 เนื้ อกล้วยมี
แป้ งมาก ขนาดผลใหญ่ ไม่นิยมรับประทานสด เนื่ องจากผลสุ กรสไม่หวานมาก บางครั้งมีรสฝาด เมื่อนํามาต้ม
ปิ้ ง ย่าง และเชื่ อม จะทําให้รสชาติดีข้ ึน กล้วยในกลุ่มนี้ ได้แก่ กล้วยหักมุกเขียว กล้วยหักมุกนวล กล้วยเปลือก
หนา กล้วยส้ม กล้วยนางพญา กล้วยนมหมี กล้วยนํ้าว้า (ภาพที่ 9) สําหรับกล้วยนํ้าว้าแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ตามสี
ของเนื้ อ คือ นํ้าว้าแดง นํ้าว้าขาว และนํ้าว้าเหลือง คนไทยรับประทานกล้วยนํ้าว้า ทั้งผลสด ต้ม ปิ้ ง และนํามา
ประกอบอาหาร นอกจากนี้ ยงั มีกล้วยนํ้าว้าดํา ซึ่ งเปลือกมีสีครั่งปนดํา แต่เนื้ อมีสีขาว รสชาติอร่ อยคล้ายกล้วย
นํ้าว้าขาว สําหรับกล้วยตีบ เหมาะที่จะรับประทานผลสด เพราะเมื่อนําไปย่าง หรื อต้มจะมีรสฝาด
 กลุ่ม ABBB เป็ นกล้วยที่เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานีเช่นกัน เป็ นกล้วยที่มี
จํา นวนโครโมโซมมากเป็ น 4 เท่ า จึ ง มี ผลขนาดใหญ่ม าก กล้วยในกลุ่ ม นี้ มี อยู่ช นิ ดเดี ย ว คื อ กล้วยเทพรส
(ภาพที่ 9) กล้วยชนิดนี้จะมีเชื้อของกล้วยป่ าอยูเ่ พียง 1 ใน 4 และมีเชื้ อของกล้วยตานีอยู่ 3 ใน 4 มีแป้ งมาก ผลที่
สุ กงอมจะมี รสหวาน นอกจากนี้ บางครั้งมีดอกเพศผูห้ รื อปลี แต่หากไม่มีดอกเพศผูจ้ ะไม่เห็นปลี และมีผล
ขนาดใหญ่ ถ้ามีดอกเพศผู ้ ผลจะมีขนาดเล็กกว่า มีหลายหวีและหลายผล การมีปลีและไม่มีปลีน้ ีเกิดจากการกลาย
พันธุ์แบบกลับไปกลับมาได้ ดังนั้น ในกอเดียวกันอาจมีท้งั กล้วยเทพรสมีปลี และไม่มีปลี หรื อบางครั้งมี 2-3 ปลี
ในสมัยโบราณเรี ยกกล้วยเทพรสที่มีปลีวา่ กล้วยทิพรส
 กลุ่ม AABB กล้วยกลุ่มนี้เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานี โดยมีเชื้อของกล้วยป่ า
อยูค่ รึ่ งหนึ่ง และกล้วยตานีอีกครึ่ งหนึ่ง มีจาํ นวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า ผลจึงมีขนาดใหญ่ กล้วยในกลุ่มนี้
มีอยู่ชนิ ดเดียวในประเทศไทย คือ กล้วยเงิ น รู ปร่ างคล้ายกล้วยไข่ เมื่อสุ กผิวสี เหลืองสดใส เนื้ อผลสี ส้ม มีแป้ ง
มาก รับประทานผลสด
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กล้วยไข่ทองร่ วง (กลุ่ม AA)

กล้วยหอมทอง (กลุ่ม AAA)

กล้วยเล็บช้างกุด (กลุ่ม BBB)

กล้วยนิ้วจระเข้ (กลุ่ม AAB)

กล้วยนํ้าว้า (กลุ่ม ABB)

กล้วยเทพรส (กลุ่ม ABBB)

(ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)
ภาพที่ 9 ตัวอย่างกล้วยบางสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย
5. การปลูกกล้ วยเพือ่ เป็ นการค้ าในประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2559)
5.1 แหล่ งปลูกกล้ วยทีส่ ํ าคัญ
ปั จจุ บนั กล้วยที่ นิยมปลู กเพื่อเป็ นการค้าในประเทศไทย มีอยู่ 3 ชนิ ด คือ กล้วยนํ้า ว้า กล้วยไข่ และ
กล้วยหอม โดยกล้วยแต่ละชนิดจะมีแหล่งปลูกที่สาํ คัญ ดังนี้
(1) กล้วยนํ้า ว้า เป็ นกล้วยที่ มี ก ารปลู ก กันอย่า งแพร่ หลายทัว่ ทุ ก ภาคของประเทศไทย (ภาพที่ 10)
สามารถทนทานสภาพดินฟ้ าอากาศได้ดีกว่ากล้วยพันธุ์อื่นๆ การดูแลรักษาง่าย และการใช้ประโยชน์จากผล ต้น
ใบ ดอก มากกว่ากล้วยชนิดอื่น ลําต้นสู งปานกลาง เมื่อสุ กรสชาติหวาน เนื้ อแน่น สี เหลืองอ่อน สามารถจําแนก
เป็ นพันธุ์ ต่า งๆ ได้แ ก่ กล้วยนํ้า ว้า แดง กล้วยนํ้า ว้า ขาว กล้วยนํ้า ว้า เหลื อ ง และกล้ว ยนํ้า ว้า ค่ อม โดยแหล่ ง
เพาะปลูกที่สาํ คัญของกล้วยนํ้าว้า คือ
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย นครราชสี มา
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อ่างทอง นนทบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เชียงใหม่ สุ โขทัย แม่ฮ่องสอน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา

(ที่มา : https://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=684)
ภาพที่ 10 กล้วยนํ้าว้าเป็ นกล้วยที่นิยมปลูกกันทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
(2) กล้วยไข่ เป็ นกล้วยที่มีการปลูกกันทัว่ ไปเกือบทุกภาคของประเทศ (ภาพที่ 11) มีลกั ษณะลําต้นสู ง
บาง สี ใบและก้านใบสี เหลืองอ่อนไม่มีนวล กาบใบมีสีน้ าํ ตาลหรื อสี ช็อคโกแลต เครื อเล็ก ผลมีขนาดเล็กเปลือก
บาง เมื่อสุ กมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น รสหวาน เจริ ญเติบโตได้ดีในที่ร่ม โดยแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญของกล้วยไข่
คือ
 ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ตาก กําแพงเพชร สุ โขทัย
 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง
 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี

(ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1441855587)
ภาพที่ 11 แหล่งปลูกกล้วยไข่ที่สาํ คัญของประเทศไทย คือ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
(3) กล้วยหอม เป็ นกล้วยที่มีการปลูกทัว่ ทุกภาคของประเทศ (ภาพที่ 12) ทั้งพันธุ์กล้วยหอมทอง กล้วย
หอมเขียว และกล้วยหอมค่อม มีลกั ษณะลําต้นใหญ่แข็งแรง ผลยาวเรี ยว เปลือกหนา เมื่อสุ กเนื้ อมีรสชาติหอม
หวาน โดยแหล่งเพาะปลูกที่สาํ คัญของกล้วยหอม คือ
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ภาตใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุ ราษฏร์ ธานี
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สระบุรี นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย

(ที่มา : http://bighealthyplant.com/กล้วย-การปลูกกล้วย/กล้วยหอมทอง/)
ภาพที่ 12 แหล่งปลูกกล้วยหอมที่สาํ คัญของประเทศไทย คือ ภาคกลาง
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สระบุรี พระนครศรี อยุธยา และปทุมธานี
5.2 สถานการณ์ การการผลิตกล้ วย
(1) กล้วยนํ้าว้า ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ให้ผลผลิตกล้วยนํ้าว้าอยูร่ ะหว่าง 82,265-201,096
ไร่ ผลผลิ ตอยู่ระหว่าง 156,367-1,150,397 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 173,435 ไร่
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1,150,397 ตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า พื้นที่ให้ผลผลิตกล้วยนํ้าว้าลดลง
ร้อยละ 85.20 และผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.72 (ตารางที่ 2)
(2) กล้วยไข่ ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตกล้วยไข่อยู่ระหว่าง 2,524-232,329 ไร่
ผลผลิ ตอยู่ระหว่าง 7,619-149,574 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ให้ผลผลิ ตรวมทั้งประเทศ 34,019 ไร่ ผลผลิ ต
รวมทั้งประเทศ 149,574 ตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า พื้นที่ให้ผลผลิตกล้วยไข่ลดลงร้อยละ 99.85
และผลผลิตลดลงร้อยละ 98.81 (ตารางที่ 2)
(3) กล้วยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตกล้วยหอมอยูร่ ะหว่าง 4,501-206,076
ไร่ ผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 17,548-214,213 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 33,330 ไร่ ผลผลิ ต
รวมทั้งประเทศ 214,213 ตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า พื้นที่ให้ผลผลิตกล้วยหอมลดลงร้อยละ
83.25 และผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.36 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ให้ผลผลิตและผลผลิตของกล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557

กล้วยนํ�าว้า
พื�นที�ให้ผลผลิต
ผลผลิต
(ไร่)
(ตัน)
82,265
156,367
201,096
789,629
192,711
770,005
177,867
712,568
195,944
773,964
173,435
1,150,397

กล้วยไข่
พื�นที�ให้ผลผลิต
ผลผลิต
(ไร่)
(ตัน)
2,524
7,619
33,376
83,735
28,091
118,360
214,507
130,585
232,329
125,718
34,019
149,574

กล้วยหอม
ผลผลิต
พื�นที�ให้ผลผลิต
(ตัน)
(ไร่)
4,501
17,548
24,964
97,954
25,468
129,991
206,076
177,305
199,002
180,977
33,330
214,213

(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2559)
กล้วยที่ ปลู กได้ส่วนใหญ่จะใช้บริ โภคภายในประเทศ ทั้งการบริ โภคสดในลักษณะของผลไม้ และ
การแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดต่างๆ โดยการแปรรู ปมักอยูใ่ นลักษณะของสิ นค้า OTOP ประจําท้องถิ่น
ผลิตขายในรู ปของของฝาก หรื อซื้ อไปทานเล่น เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยอบ เป็ นต้น
5.3 การส่ งออกกล้ วย
การค้า กล้ว ยในตลาดโลกมี ป ระมาณ 8.8 ล้า นตัน มู ล ค่ า เฉลี่ ย ปี ละไม่ ต่ าํ กว่า 5,000 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ประเทศส่ งออกกล้วยรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ เบลเยียม คอสตาริ กา โคลัมเบีย
เยอรมนี และฟิ ลิ ป ปิ นส์ สํ า หรั บ ประเทศไทยกล้วยที่ ป ลู ก ได้ส่ วนใหญ่ จะใช้บ ริ โภคภายในประเทศ ส่ ว น
การส่ งออกกล้วยและผลิ ตภัณฑ์จากกล้วยยังมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ปั จจุบนั จึงมี
การส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกกล้วยเพื่อการส่ งออกมากขึ้น โดยกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อการส่ งออกที่
สําคัญของประเทศไทย มีดงั นี้
(1) กล้วยสดแช่ เย็น มี ปริ มาณการส่ งออกมากที่สุดในบรรดากล้วยและผลิ ตภัณฑ์จากกล้วยทั้งหมด
กล้วยที่ส่งออกในลักษณะของกล้วยสดแช่เย็น ได้แก่
 กล้วยหอม ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น และจีน
 กล้วยไข่ ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ คือ ประเทศจีน และฮ่องกง
 กล้วยนํ้าว้า ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ คือ ประเทศจีน และฮ่องกง
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(2) ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มีการส่ งออกหลายประเภท ได้แก่
 กล้วยแปรรู ปอย่างง่าย เช่น กล้วยอบแห้ง กล้วยฉาบนํ้าตาล เป็ นต้น ซึ่ งมีการควบคุมคุณภาพ
และความสะอาดในการผลิ ตเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ตลาดส่ งออกที่ สําคัญ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จีน และญี่ปุ่น
 กล้วยแปรรู ปบรรจุกระป๋ อง ส่ วนใหญ่วตั ถุดิบที่นาํ มาใช้แปรรู ป คือ กล้วยนํ้าว้า และกล้วยไข่
สุ ก นํามาปอกเปลือก ฝานบาง ๆ แล้วแช่ ลงในนํ้าเชื่อม นําไปบรรจุกระป๋ อง โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทย
สามารถส่ งออกกล้วยแปรรู ปบรรจุกระป๋ องได้ท้งั หมด 87.4 ตัน มูลค่า 3.9 ล้านบาท ตลาดส่ งออกที่สําคัญ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และฝรั่งเศส
6. คุณค่ าทางโภชนาการของกล้ วย
กล้วยเป็ นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ทั้งโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
วิตามิน และเกลือแร่ ต่างๆ โดยคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยแสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกล้วย
กล้วย
หอม1

กล้วย
หักมุก1

กล้วยหอม
ประเทศ
สหรัฐ
อเมริ กา2

125
66.3
0.9
0.2
29.8
0.3
1.9
0.9
26
46
0.8

112
71.2
1.2
0.2
26.3
0.4
0.7
7
48
0.8

88
74.8
1.2
0.2
0.8
8
28
0.6

คุณค่าทางโภชนาการ
ของกล้วยพันธุ์ต่างๆ

หน่วย

กล้วยไข่1 กล้วยนํ้าว้า1

ปริ มาณ ต่อ 100 กรัม
พลังงาน
นํ้า
โปรตีน
ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต
กากอาหาร
ใยอาหาร
เถ้า
แคลเซี ยม
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)

กิโลแคลอรี่
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

140
62.8
1.5
0.2
32.9
0.4
1.9
0.7
4
23
1.0

139
62.6
1.1
0.2
33.1
0.3
2.3
0.7
7
43
0.8

(ที่มา : สุ นทรี ย,์ 2543)
19

ตารางที่ 3 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกล้วย (ต่อ)
คุณค่าทางโภชนาการ
ของกล้วยพันธุ์ต่างๆ
ปริ มาณ ต่อ 100 กรัม
เบต้า-แคโรทีน
(โปร-วิตามินเอ)
ไทอะมีน (วิตามินบี 1)
ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2)
ไนอะซี น
วิตามินซี

หน่วย

กล้วยไข่1

กล้วยนํ้าว้า1

กล้วย
หอม1

กล้วย
หักมุก1

กล้วยหอม
ประเทศ
สหรัฐ
อเมริ กา2

ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

792
0.03
0.05
1.4
2

54
0.04
0.02
1.4
11

99
0.04
0.07
1
27

0.08
0.11
0.8
1

0.04
0.05
0.7
10

(ที่มา : สุ นทรี ย,์ 2543)
หมายเหตุ : 1 คือ ข้อมูลจากเอกสารของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
2 คือ ข้อมูลจากหนังสื อเรื่ อง กล้วย กองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิ กรรม พ.ศ. 2511
จากตารางแสดงให้เห็ นว่า กล้วยเป็ นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานสู ง มีแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
หลายชนิด มีวติ ามินเอและวิตามินซี สูง เมื่อเปรี ยบเทียบกล้วยกับแอบเปิ้ ลพบว่า กล้วยมีปริ มาณโปรตีนมากกว่า
4 เท่า คาร์โบไฮเดรตมากว่า 2 เท่า ฟอสฟอรัสมากกว่า 3 เท่า วิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่า วิตามินและ
แร่ ธาตุอื่นๆ มากกว่า 2 เท่า รวมถึงยังอุดมไปด้วยโพแทสเซี ยม (สุ ธิดา, 2548)
นอกจากนี้ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้วิ เ คราะห์ ก ล้ว ยนํ้า ว้า พบว่า มี
ส่ วนประกอบของโปรตีนในปริ มาณใกล้เคียงกับนํ้านมแม่มาก (ตารางที่ 4) จึงเหมาะสําหรับนํามาเป็ นอาหาร
เสริ มให้กบั เด็กทารกเป็ นอย่างยิง่ (เทวี, 2531)
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ตารางที่ 4 แสดงส่ วนประกอบของกรดอะมิโนและโปรตีนในส่ วนที่กินได้ 100 กรัม
โปรตีน (g)
และกรดอะมิโน (mg)
โปรตีน
กรดอะมิโนทั้งหมด
กรดอะมิโนที่จาํ เป็ นทั้งหมด
ไอโซลูซิน
ลูซิน
ไลซิ น
กรดอะมิโนที่มีกาํ มะถันเป็ นองค์ประกอบ
ทั้งหมด
เมทิโอนิน
ซิ สตีน
กรดอะมิโนที่มีสูตรโครงสร้างเป็ นวง
เฟนิลอลานิน
ไทโรซิ น
ทรี โอนิน
ทริ พโตแฟน
วาลิน
กรดอะมิโนที่ไม่จาํ เป็ น
อาร์ จินิน
ฮิสติดิน
อลานิน
กรดแอสปาติค
กรดกลูตามิค
ไกลซิ น
โปรลิน
ซี ริน
กรดอะมิโนที่มีนอ้ ยที่สุด
(ที่มา : เทวี, 2531)
หมายเหตุ : S-c* คือ กรดอะมิโนที่มีกาํ มะถัน

กล้วนนํ้าว้า

กล้วยไข่

นมแม่

ไข่

1.0
596
216
28
45
36

1.6
1169
514
55
96
97

1.0
1111
522
64
108
83

13.3
8533
4020
465
707
631

12
3
9
49
30
19
36
18
37

21
9
12
115
52
63
50
26
54

36
16
20
84
43
41
63
25
59

489
243
246
694
402
292
357
193
484

31
31
35
69
66
34
31
38
S-c*

71
159
52
103
113
54
47
56
S-c

49
30
43
102
189
27
94
55
S-c

626
192
410
1037
1087
245
312
604
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ดังนั้น การรับประทานกล้วยเป็ นประจําสามารถช่วยบํารุ งร่ างกายให้แข็งแรง และป้ องกันการเกิดโรค
บางชนิ ดได้ โดยการรับประทานกล้วยจะให้ผลดีที่สุดคือ รับประทานตอนเช้า เนื่องจากจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ
ในร่ างกายทํางานได้ดี
7. การใช้ ประโยชน์ จากกล้ วย (วิชยั , 2559)
กล้วยมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน นอกจากจะนํามบริ โภคเป็ นอาหารแล้ว ทุกส่ วนของ
กล้วยยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
(1) การใช้ประโยชน์ ท างด้า นอาหาร ผลกล้วยหลายชนิ ดที่ นิย มนํา มาใช้ป ระโยชน์ทางด้า นอาหาร
ได้แก่
• กล้วยหอม นิยมบริ โภคสด (ภาพที่ 13)
• กล้วยนํ้าว้า มีการใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด ตั้งแต่ผลกล้วยดิบที่แก่จดั ก็ใช้ประโยชน์เป็ นกล้วยฉาบ
ชนิดแว่น ชนิดแผ่น (ภาพที่ 13) และแป้ งกล้วย ผลกล้วยห่ามแต่ยงั ไม่สุกก็เป็ นกล้วยปิ้ ง และกล้วยทอด ผลกล้วย
สุ กก็ใช้บริ โภคสด แปรรู ปเป็ นกล้วยบดเพื่อเป็ นอาหารเด็ก เป็ นส่ วนผสมของขนม เช่น ขนมกล้วย กล้วยแผ่น
และทองม้วนกล้วย กล้วยตาก/อบชนิดผลหรื อแผ่น ผลกล้วยที่งอมก็ใช้ทาํ เป็ นกล้วยกวน
• กล้วยไข่ นิยมบริ โภคสด และกล้วยไข่ที่ห่ามเกือบสุ กจะนิยมทํากล้วยเชื่อมทั้งเปี ยกและแห้ง
เพื่อการบริ โภคในประเทศและส่ งออก กล้วยไข่ที่สุกก็ทาํ ข้าวเม่าทอด
• กล้วยหักมุก กล้วยหักมุกมี 2 ชนิด คือ หักมุกเขียวใช้ทาํ กล้วยฉาบชนิดแว่นหรื อแผ่น มีลกั ษณะ
ปรากฏที่ดีทอดแล้วเนื้ อมีสีเหลืองและกรอบ กล้วยชิ้นทอด (French Fry Type) ส่ วนกล้วยหักมุกขาวหรื อเหลือง
จะนิยมทํากล้วยปิ้ ง/เผา
• กล้วยเล็บมือนาง นิยมบริ โภคสด และมีบา้ งใช้ทาํ กล้วยตาก/อบ (ภาพที่ 13)
• กล้วยหินมีลกั ษณะคล้ายกล้วยหักมุกเขียว ลูกป้ อมสั้น และเนื้อแน่น นิยมใช้ทาํ กล้วยฉาบ

(ที่มา : https://mahosot.com)

(ที่มา : http://www.thaitechno.net)

(ที่มา : http://www.thaiarcheep.com)

ภาพที่ 13 ประโยชน์ของกล้วยทางด้านอาหาร
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(2) การใช้ประโยชน์ทางด้านไม่ใช่อาหาร ได้แก่
• เศษเหลือจากการใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร ได้แก่ เปลือกกล้วย โดยเฉพาะเปลือกกล้วยนํ้าว้า
สุ กที่เหลือจากการทํากล้วยตาก/อบ และกล้วยกวน ทางโรงงานแปรรู ปจะนําไปตากแห้ง และใช้เป็ นเชื้ อเพลิงใน
การกวนผลไม้แทนการใช้ฟืน ซึ่ งให้ไฟค่อนข้างแรงและสมํ่าเสมอ เนื่องจากเส้นใย/นํ้าตาลในเปลือกกล้วยสุ ก
• เศษเหลือจากการเกษตร ได้แก่ ใบกล้วย ก้านกล้วย ต้นกล้วย และหน่อกล้วย สําหรับหน่อ
กล้วยใช้ทาํ พันธุ์ ใบกล้วยใช้ห่อขนม (ภาพที่ 14) เช่น ข้าวต้มผัดไส้กล้วย ข้าวเหนียวปิ้ งไส้กล้วย ขนมกล้วย ใช้
ห่อแหนม หมูยอและปลาส้ม ใบกล้วยยังใช้ทาํ กระทงนํ้าจิ้ม และกระทงขนมเข่ง
• ก้านกล้วยและต้นกล้วยมีการนําไปดึงเป็ นเส้นตากแห้ง เรี ยกว่า เชือกกล้วย แต่ก็ถูกแทนที่ดว้ ย
เชื อกพลาสติ ก มี ก ารนําก้า นกล้วยและต้นกล้วยมาทํา เป็ นเส้นแล้วถัก /ร้ อย/สานเป็ นประเป๋ า ถาด และเสื่ อ
(ภาพที่ 14)
ก้า นกล้วยและต้นกล้วย ส่ วนหนึ่ ง มี ก ารต้ม เยื่อ เพื่อ ทํา กระดาษกล้ว ย ยางกล้วยเป็ นปั ญ หาหนึ่ ง ใน
กระบวนการต้มเยือ่ ดังนั้น เนื้อเยือ่ กล้วยที่ได้ค่อนข้างหยาบ ไม่อาจตีเยือ่ ให้ละเอียดและกระจายเยื่อให้สมํ่าเสมอ
การฟอกและการย้อมก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งในการทํากระดาษกล้วย กระดาษกล้วยที่ได้จึงมีสีคลํ้าออกไปทาง
สี น้ าํ ตาลอ่อน/แก่

(ที่มา : https://www.yaklai.com/wpcontent/uploads/2016/06/56626414_ml.jpg)

(ที่มา : http://www.thaitambon.com/
product/039982040)

ภาพที่ 14 ประโยชน์ของกล้วยที่ไม่ใช่ดา้ นอาหาร เช่น ใบตองใช้ห่อขนม
และการผลิตของใช้ ของที่ระลึกจากเชือกกล้วย
(3) การใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมต่างๆ และในชีวติ ประจําวัน (เบญจมาศ, 2548) ได้แก่
• ในพิธีทางศาสนา เช่น การเทศน์มหาชาติ และการทอดกฐิน มักใช้ตน้ กล้วยประดับธรรมาสน์
และองค์กฐิน
• ในพิธีต้งั ขันข้าว หรื อค่าบูชาครู หมอตําแย สําหรับผูห้ ญิงที่ต้ งั ครรภ์ และไปขอให้หมอตําแยทํา
คลอดให้ จะต้องใช้กล้วย 1 หวี พร้อมทั้งข้าวสาร หมากพลู ธูปเทียนสําหรับการทําพิธีบูชาครู ก่อนคลอด และ
เมื่อคลอดแล้วจะต้องอยูไ่ ฟก็จะใช้ตน้ กล้วยทําเป็ นท่อนล้อมเตาไฟ ป้ องกันการลามของไฟ
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• ในพิธีทาํ ขวัญเด็ก เมื่อเด็กอายุได้ 1 เดือน กับ 1 วัน มีการทําขวัญเด็ก และโกนผมไฟ จะมีกล้วย
1 หวี เป็ นส่ วนประกอบในพิธี
• ในพิธีแต่งงาน มักมีตน้ กล้วย และต้นอ้อยในขบวนขันหมาก (ภาพที่ 15) รวมทั้งมีขนมกล้วย
และกล้วยทั้งหวีเป็ นการเซ่นไหว้เทวดา และบรรพบุรุษ
• ในการปลูกบ้าน เมื่อมีพิธีทาํ ขวัญยกเสาเอกจะใช้หน่อกล้วยผูกมัดไว้ที่ปลายเสาร่ วมกับต้นอ้อย
(ภาพที่ 15) และเมื่อเสร็ จพิธีก็จะมีการลาต้นกล้วยและต้นอ้อยนั้น นํามาปลูกไว้ในบริ เวณบ้าน จากนั้นประมาณ
1 ปี หรื อเมื่อปลูกบ้านเสร็ จแล้วพร้อมอยูอ่ าศัยก็มีกล้วยไว้กินพอดี
• ในงานศพ ในสมัยโบราณ มีการนําใบตองมารองศพ ก่อนนําศพวางลงในโลง นอกจากนี้
ใบตองยังมีบทบาทสําคัญมากในพิธีกรรมต่างๆ โดยการนํามาทํากระทงใส่ ของ ใส่ ดอกไม้ และประดิ ษฐ์เป็ น
กระทง บายศรี
• ในชีวติ ประจําวัน ใช้ใบตองในการห่อผักสดและอาหาร เนื่องจากใบตองสดมีความชื้น เมื่อนํา
มาใช้ห่อผักสดหรื ออาหาร ความชื้ นจะช่ วยรัก ษาผักหรื ออาหารให้ส ดอยู่เสมอ อีกทั้ง ใบตองยังทนทานต่อ
ความเย็นและความร้ อน เมื่อนําใบตองห่ ออาหารแล้วเอาไปปิ้ ง นึ่ ง ต้ม ใบตองก็จะไม่สลายหรื อละลายเหมือน
พลาสติก จึงมีอาหารหลายอย่างที่ห่อใบตองแล้วนําไปนึ่ ง เช่น ห่ อหมก ข้าวต้มผัด ขนมกล้วย ขนมตาล ขนม
ใส่ ไส้ หรื อเอาไปปิ้ ง เช่น ข้าวเหนียวปิ้ ง หรื อนําไปต้ม เช่น ข้าวต้มมัด หรื อข้าวต้มจิ้ม อาหารเหล่านี้เมื่อนําไปต้ม
ปิ้ ง หรื อนึ่ งแล้ว ยังทําให้เกิดความหอมของใบตองอีกด้วย สําหรับใบตองแห้งนํามาใช้ทาํ กระทงเพื่อใส่ อาหาร
ห่อกะละแม มวนบุหรี่ โดยใบตองแห้งก็จะมีกลิ่นหอมเช่นกัน

(ที่มา : http://www.weddingsquare.com/uploads/86428/
522506_3871932479704_1575198948_n.jpg)

(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/559085)

ภาพที่ 15 การใช้กล้วยในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน และพิธียกเสาเอกบ้าน
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(4) การใช้ประโยชน์ในด้านสรรพคุณทางยา (สุ นทรี ย,์ 2543) ได้แก่
• แก้ทอ้ งผูกเรื้ อรัง การรับประทานกล้วยสุ กสามารถรักษาอาการท้องผูกได้ เนื่องจากในกล้วยมี
สารเพกติน (Pectin) ซึ่ งเป็ นเส้นใยอ่อนนุ่ม ช่วยเพิ่มกากอาหารในลําไส้ เมื่อกากอาหารมีมากจะไปกระตุน้ ลําไส้
ให้เกิดการขับถ่ายได้ดีข้ ึน
• แก้ทอ้ งเสี ย ให้รับประทานกล้วยดิบ เพราะในกล้วยดิบมีสารรสฝาดชื่อ แทนนิน (Tannin)
สารนี้ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อโรค ทําให้อาการท้องเสี ยหายได้
• แก้อาการอ่อนเพลีย เนื่องจากกล้วยให้ค่าพลังงานมาก อีกทั้งมีวติ ามินบํารุ งร่ างกายหลายชนิด
โดยเมื่อร่ างกายอ่อนเพลียให้รับประทานกล้วยนํ้าว้าสุ ก จะรู ้สึกสดชื่ นขึ้น ประเทศจีนใช้กล้วยดิบที่แก่ไปนึ่งให้
สุ ก นํามาตากแห้ง บดเป็ นผงใช้เป็ นตัวยาชูกาํ ลัง
• ประจําเดือนขัด แก้ได้โดยใช้ดอกกล้วย 1 กํามือ ล้างให้สะอาด ต้มกับนํ้า 3 แก้ว ทิ้งให้เดือด
ประมาณ 20 นาที ริ นนํ้าดื่มวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แก้ว อาการประจําเดือนขัดจะหายไป
• แก้ร้อนใน โดยใช้รากกล้วยดิบ 5-6 ราก ล้างนํ้าให้สะอาด หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ น้ าํ ลงไปจนท่วม
ราก ต้มให้เดือด 15 นาที แล้วนํานํ้ามาดื่มครั้งละ 1 แก้ว ทานวันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร จะช่วยแก้อาการร้อนใน
• แก้อาการปวดฟัน นําเอารากกล้วย 1 กํามือ ล้างนํ้าให้สะอาด แล้วนําไปต้มกับนํ้าให้เดือด
15 นาที เติมเกลื อลงไปให้มีรสเค็มจัด ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนํานํ้านั้นมาอมทุกครั้งที่รู้สึกปวดฟั น จะทําให้อาการ
ปวดฟันทุเลาลง
• กําจัดกลิ่นปาก ให้รับประทานกล้วยนํ้าว้าหรื อกล้วยสุ กชนิดอื่น หลังจากตื่นนอนตอนเช้าเป็ น
ประจํา แล้วค่อยแปรงฟัน กลิ่นปากก็จะทุเลาลง
• มือลอกเป็ นขุย หรื อเป็ นผืน่ แดง ใช้เปลือกกล้วยหอมถูบริ เวณที่เป็ นขุย ลอก หรื อเป็ นผืน่ แดง
บ่อยๆ เป็ นประจําทุกวัน มานานอาการนี้จะหายไป
• กระเพาะมีกรดมากเกินไป ทําให้มีอาการแสบ เจ็บหน้าอก เรอบ่อยๆ ให้นาํ ต้นและใบแห้งของ
กล้วยมาเผาแล้วบดเถ้าให้ละเอียด ใช้ชงแบบชาดื่มทุกวันวันละ 1 ช้อนชา หลังอาหาร ขี้เถ้ากล้วยมีฤทธิ์ เป็ นด่าง
จะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร
• แก้เคล็ดขัดยอก นําใบกล้วยอ่อนมาอังไฟให้ร้อนแล้วนําไปพันบริ เวณที่เคล็ดขัดยอก ทิ้งไว้สัก
พักอาการจะหายไป
• ช่วยให้ผวิ สวย การรับประทานกล้วยนํ้าว้าสุ กอย่างน้อยวันละ 3 ผล เป็ นประจํา จะช่วยให้ผวิ มี
นํ้ามีนวล ผิวไม่แห้ง
• ใช้ในการห้ามเลือด หยดยางกล้วยจากก้าน หรื อยอดหน่อกล้วยลงบนแผล เลือดเมื่อถูกยาง
กล้วยจะแข็งตัวและหยุดไหล แต่จะมีอาการแสบเช่นเดียวกับการใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน
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• ใช้ถอนพิษงู เมื่อถูกงูกดั ให้นาํ ต้นกล้วยที่ตดั ยาวประมาณ 1 ฟุต วางกดลงไปที่บริ เวณบาดแผล
ยางจากต้นกล้วยจะทําหน้าที่สมานแผล และสลายพิษงู กดไว้ 10-15 นาที จึงเอาต้นกล้วยออก แผลที่ถูกงูกดั จะ
ไม่ปวด และไม่บวม
8. คุณภาพของกล้ วยและผลิตภัณฑ์ จากกล้ วย
8.1 คุณภาพของกล้ วยสด (สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548)
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล้วย มาตรฐานเลขที่ มกอช.0006-2548 ได้กาํ หนดคุณภาพ
ของกล้วยสายพันธุ์ที่ผลิตเป็ นการค้าสําหรับบริ โภคสดไว้ดงั นี้
(1) ข้อกําหนดเรื่ องคุณภาพ
(1.1) คุณภาพขั้นตํ่า กล้วยทุกชั้นคุณภาพต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ กําหนดเฉพาะ
ของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้
• เป็ นกล้วยครบทั้งผล
• เนื้อแน่น
• ลักษณะและคุณสมบัติตรงตามพันธุ์
• มีความสด ผลไม่เน่าเสี ย ซึ่ งไม่เหมาะสมในการบริ โภค
• สะอาด ปราศจากสิ่ งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
• ไม่มีรอยชํ้าที่เด่นชัด
• ผลและขั้วผลมีรูปร่ างปกติ ขั้วผลไม่เสี ยหายจากเชื้อราหรื อเหี่ยวแห้ง
• ไม่มีศตั รู พืชที่มีผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ทว่ั ไปของผลผลิต
• ไม่มีความเสี ยหายของผลผลิตเนื่องจากศัตรู พืช ยกเว้นความเสี ยหายนั้นไม่กระทบต่อ
คุณภาพการบริ โภค
• ไม่มีเกสรแห้งติดอยู่
• ไม่มีความเสี ยหายเนื่องจากอุณหภูมิต่าํ หรื อสู ง
• ไม่มีความชื้นที่ผดิ ปกติจากภายนอกบนผล ทั้งนี้ไม่รวมหยดนํ้าที่เกิดหลังจากนําออก
จากห้องเย็น และจากการเก็บรักษาในสภาวะปรับอากาศ
• ไม่มีกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง
สําหรับกล้วยที่เป็ นหวี และหวีแบ่ง ต้องมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติม คือ ขั้วหวีมีสภาพสมบูรณ์ รอยตัด
ด้านขวางเรี ยบ สะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีบาดแผลจากการตัดแต่งที่มีผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ผลิตผล นอกจากนี้
กล้วยมี ความแก่ ได้ที่ คื อ ผลที่ส ามารถพัฒนาเป็ นสุ กได้ หลังจากเก็บ เกี่ ยวจากต้นโดยมี ความแก่ ในระดับ ที่
เหมาะสม ทั้งนี้เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งปลูก คุณภาพการรับประมานเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และผลอยู่
ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
26

(1.2) การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ชั้นคุณภาพ คือ
• ชั้นพิเศษ (Extra Class) ผลกล้วยในชั้นนี้ตอ้ งมีคุณภาพดีที่สุด มีลกั ษณะรู ปทรง สี และ
รสชาติตรงตามพันธุ์ ผลไม่มีรอยตําหนิ ยกเว้นมีรอยตําหนิผวิ เผินเพียงเล็กน้อย ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะโดยทัว่ ไปของผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรี ยงในบรรจุภณั ฑ์
• ชั้นหนึ่ง (Class I) ผลกล้วยในชั้นนี้มีคุณภาพดี มีลกั ษณะรู ปทรง สี และรสชาติตรง
ตามพันธุ์ ผลมี ตาํ หนิ ด้า นสี หรื อรู ป ร่ างผลได้เล็ กน้อย ซึ่ งไม่มี ผลกระทบต่อลัก ษณะทัว่ ไปของผล คุ ณภาพ
คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรี ยงในบรรจุภณั ฑ์ ผิวมีตาํ หนิได้เล็กน้อยจากการเสี ยดสี หรื ออื่นๆ โดยรวมได้
ไม่เกิน 2 ตารางเซนติเมตร (cm2) ของพื้นที่ผวิ ทั้งหมด และตําหนิดงั กล่าวต้องไม่มีผลต่อเนื้อกล้วย
• ชั้นสอง (Class II) ชั้นนี้รวมกล้วยที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นตํ่า
ดังข้อ 1.1 มีตาํ หนิ ดา้ นรู ปร่ าง หรื อสี ผิดปกติได้บา้ ง โดยกล้วยยังคงลักษณะที่สําคัญ เช่น คุณภาพ และคุณภาพ
การเก็บรักษา ผิวมีตาํ หนิ อนั เนื่ องจากแผลเป็ นหรื อการเสี ยดสี ความเสี ยหายดังกล่าว โดยรวมไม่เกิ น 4 ตาราง
เซนติเมตร (cm2) ของพื้นที่ผวิ ทั้งหมด และตําหนิดงั กล่าวต้องไม่มีผลต่อเนื้อกล้วย
(2) ข้อกําหนดเรื่ องขนาด
(2.1) ขนาดของกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ จะพิจารณาจากนํ้าหนักผล หรื อความยาวผล หรื อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5 แสดงรหัสขนาดของกล้วยหอมทอง
รหัส
ขนาด
1
2
3
4
5
6
7

นํา้ หนักผล
(กรัม)
> 230
> 200-230
> 170-200
> 140-170
> 110-140
> 80-110
70-80

ความยาวผล
(เซนติเมตร)
> 24
> 22-24
> 20-22
> 18-20
> 16-18
> 14-16
12-14

เส้ นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)
> 4.6
> 4.3-4.6
> 4.0-4.3
> 3.6-4.0
> 3.3-3.6
> 3.0-3.3
2.8-3.0

(ที่มา : สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548)
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ตารางที่ 6 แสดงรหัสขนาดของกล้วยไข่
รหัส
ขนาด
1
2
3
4
5

นํา้ หนักผล
(กรัม)
> 100
> 85-100
> 70-85
> 55-70
> 40-55

ความยาวผล
(เซนติเมตร)
> 13
> 11-13
> 9-11
> 7-9
>7

เส้ นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)
> 3.8
> 3.5-3.8
> 3.0-3.5
> 2.5-3.0
> 2.0-2.5

(ที่มา : สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548)
(2.2) วิธีการเลือกผลกล้วยในการวัดขนาดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
• กรณี เป็ นหวี ให้ใช้ผลเดี่ยว หรื อผลใดผลหนึ่งของผลคู่ที่อยูก่ ่ ึงกลางของหวีแถวนอก
• กรณี เป็ นหวีแบ่งให้ใช้ผลเดี่ยวที่ติดกับรอยตัดหวี และอยูแ่ ถวนอกของหวีแบ่ง กรณี ที่
หวีแบ่งนั้นมีรอยตัดสองข้างให้ใช้ค่าเฉลี่ยที่วดั จากผลที่ติดกับรอยตัดหวีท้ งั สองข้าง และอยูแ่ ถวนอกของหวีแบ่ง
(2.3) วิธีวดั ขนาดของผลกล้วย
• ความยาวของผลกล้วย ให้วดั จากส่ วนโค้งด้านนอกจากปลายผลถึงฐานขั้วผล
• เส้นผ่าศูนย์กลางของผลกล้วย ให้วดั จากส่ วนที่กว้างที่สุดของผลกล้วย
• นํ้าหนักผลกล้วย ให้คาํ นวณจากนํ้าหนักผลกล้วยทั้งหวีหารด้วยจํานวนผลกล้วย
(3) สารปนเปื้ อน ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่ อง สารปนเปื้ อน
(4) สารพิษตกค้าง ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่ อง สารพิษตกค้าง
8.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากกล้ วย
(1) นํ้ากล้วย (Banana drink) เป็ นเครื่ องดื่ มที่ได้จากการนํากล้วยที่อยู่ในสกุล Musa Linn. เช่ น
กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง อาจนําไปนึ่ งก่อนปอกเปลือก แล้วนําเนื้ อกล้วยมาตีป่นกับนํ้า กรอง อาจมีการปรุ ง
แต่งกลิ่นรสและเติมส่ วนผสมอื่น เช่น นํ้าตาล กรดซิ ทริ ก นํ้านมถัว่ เหลือง ชาเขียว นมผง ครี มเทียม อาจเติม
สเตบิไลเซอร์ นําไปฆ่าเชื้อโดยวิธีพาสเจอร์ ไรซ์ก่อนหรื อหลังบรรจุ และต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นํ้ากล้วย มาตรฐานเลขที่ มผช.1483/2558 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2558)
ได้กาํ หนดคุณภาพของนํ้ากล้วยไว้ ดังนี้
28

(1.1) ลักษณะทัว่ ไป ต้องเป็ นของเหลวใสหรื อขุ่น อาจตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้
(1.2) สี ต้องมีสีดีตามธรรมชาติของนํ้ากล้วย และส่ วนประกอบที่ใช้
(1.3) กลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของนํ้ากล้วย และส่ วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรส
อื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ กลิ่นรสเปรี้ ยวบูด
(1.4) สิ่ งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน
ทราย กรวด ชิ้นส่ วนหรื อสิ่ งปฏิกลู จากสัตว์
(1.5) วัตถุเจือปนอาหาร
• ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด
• ห้ามใช้วตั ถุกนั เสี ยทุกชนิด เว้นแต่กรณี ที่ติดมากับวัตถุดิบให้เป็ นตามชนิดและปริ มาณ
ที่กฎหมายกําหนด
• หากมีการใช้สารให้ความหวานแทนนํ้าตาล ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริ มาณที่กฎหมาย
กําหนด
(1.6) จุลินทรี ย ์
• จุลินทรี ยท์ ้งั หมด ต้องไม่เกิน 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
• แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร
• สแตฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยส ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
• บาซิ ลลัส ซี เรี ยส ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
• คลอสทริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
• ลิสเทอเรี ย มอนอไซโทจีเนส ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร
• โคลิฟอร์ ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 2.2 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร
• เอสเชอริ เชีย โคไล ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร
• ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
(2) กล้วยอบ (Dried banana) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนํากล้วยทั้งผลหรื อกล้วยที่ตดั แต่งเป็ นรู ปทรง
ตามต้องการ มาทําให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรื อแหล่งพลังงานอื่น อาจปรุ งแต่งรสก่อนหรื อหลัง
การทําให้แห้งด้วยส่ วนประกอบอื่ น เช่ น นํ้าผึ้ง หรื อวัตถุ ป รุ ง แต่ง กลิ่ นรสอื่ นก็ไ ด้ อาจตกแต่ง เคลื อบ หรื อ
สอดไส้ดว้ ยส่ วนประกอบอื่น เช่น ช็อกโกแลต งา ผลไม้กวน มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กล้วยอบ มาตรฐาน
เลขที่ มผช.112/2558 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2558) ได้กาํ หนดคุณภาพของกล้วยอบไว้
ดังนี้
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ใกล้เคียงกัน

(2.1) ลักษณะทัว่ ไป ต้องนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรงและขนาด

(2.2) สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกล้วยอบและส่ วนประกอบที่ใช้
(2.3) กลิ่ น ต้องมีกลิ่ นที่ดีตามธรรมชาติของกล้วยอบและส่ วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่ นอื่นที่
ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหื น กลิ่นไหม้
(2.4) กลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกล้วยอบและส่ วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรส
อื่นที่ไม่พึงประสงค์
(2.5) สิ่ งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ใช้ เช่ น เส้นผม ดิ น
ทราย กรวด ชิ้นส่ วนหรื อสิ่ งปฏิกลู จากสัตว์
(2.6) วอเตอร์ แอกทิวิตี ต้องไม่เกิน 0.85 การทดสอบให้ใช้เครื่ องวัดวอเตอร์ แอกทิวิตีที่ควบคุม
อุณหภูมิที่ (25±2) องศาเซลเซี ยส
หมายเหตุ วอเตอร์ แอกทิวติ ีเป็ นปั จจัยสําคัญในการควบคุมและป้ องกันการเสื่ อมเสี ยของ
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร ซึ่ งมี ผลโดยตรงต่ออายุการเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตีเป็ นปั จจัยที่ช้ ี
ระดับปริ มาณนํ้าอิสระที่เชื้อจุลินทรี ยใ์ ช้ในการเจริ ญเติบโต
(2.7) วัตถุ เจือปนอาหาร ห้ามใช้สีและวัตถุ กนั เสี ยทุกชนิ ด เว้นแต่กรณี ที่ติดมากับวัตถุ ดิบให้
เป็ นไปตามชนิดและปริ มาณที่กฎหมายกําหนด
(2.8) จุลินทรี ย ์
• จุลินทรี ยท์ ้งั หมด ต้องน้อยกว่า 1 × 106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
• แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม
• สแตฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยส ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
• เอสเชอริ เชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
• ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
(3) แป้ งกล้วย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําผลกล้วยมาปอกเปลือก อาจนึ่งหรื อลวกก่อนปอกเปลือก
หั่นเป็ นชิ้ นบาง ทําให้แห้งโดยใช้ค วามร้ อนจากแสงอาทิตย์หรื อแหล่ งพลังงานอื่น บดให้ละเอียด ร่ อนผ่า น
ตะแกรง มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน แป้ งกล้ว ย มาตรฐานเลขที่ มผช.1375/2550 (สํ า นัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550) ได้กาํ หนดคุณภาพของกล้วยอบไว้ ดังนี้
(3.1) ลักษณะทัว่ ไป ต้องเป็ นผงละเอียด แห้ง ไม่จบั ตัวเป็ นก้อน
(3.2) สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของแป้ งกล้วย
(3.3) กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของแป้ งกล้วย ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
กลิ่นอับ กลิ่นหื น
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(3.4) สิ่ งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ใช้ เช่ น เส้นผม ดิ น
ทราย กรวด ชิ้นส่ วนหรื อสิ่ งปฏิกลู จากสัตว์
(3.5) ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยนํ้าหนัก
(3.6) จุลินทรี ย ์ ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 500 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
นอกจากนี้ ยัง มี ม าตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์จ ากกล้วยอื่ นๆ ได้แก่ มาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กล้วยในนํ้าผึ้ง มาตรฐานเลขที่ มผช.757/2548 และมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ซอสกล้วย
มาตรฐานเลขที่ มผช.1223/2549
9. กรรมวิธีการแปรรูปกล้ วย (วิชยั , 2559)
กล้วยเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรชนิ ดหนึ่ งที่ ปลูก ง่าย ให้ผลผลิ ตจํานวนมาก และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่ วน โดยผลสุ กนอกจากจะใช้รับประทานเป็ นผลไม้แล้ว ยังสามารถนํามาปรุ งอาหารคาวหวาน
และแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เทคโนโลยีการแปรรู ปกล้วยทั้งด้านอาหาร และไม่ใช่อาหาร สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
(1) การอบ/ตาก เป็ นการใช้เทคโนโลยีการอบแห้ง/ตากแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ไม่เกิน 70 องศาสเซลเซี ยส
เป็ นการระเหยนํ้าออกนํ้าตาลในกล้วยจะเพิ่มขึ้น มีการบ่มในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนนําสู่ ตลาด
(2) การทอด เป็ นการใช้เทคโนโลยีการระเหยนํ้า ออก โดยการทอดในนํ้ามันที่ร้อน อุณหภูมิ ที่ใ ช้
160-180 องศาเซลเซี ยส หากเป็ นกล้วยดิบมีส่วนประกอบเป็ นแป้ ง การทอดทําให้แห้งและกรอบ เช่น กล้วยฉาบ
หากเป็ นชิ้นหนา จะกรอบนอกนุ่มใน เช่น กล้วยทอด
(3) การปิ้ ง เป็ นการใช้ความร้ อนตํ่าในการปิ้ ง ทําให้แป้ งกล้วยสุ กและร้อนระอุ ภายในผิวนอกจะแห้ง
แข็ง และเนื้อในนุ่ม อุณภูมิความร้อนที่ใช้ปิ้งจะสู งเกิน 100 องศาเซลเซียส
(4) การต้ม/นึ่ ง กล้วยที่ห่ามจะนําไปต้มในนํ้าร้อน หรื อนึ่ งด้วยไอนํ้าจนสุ ก และลอกเปลือกออกได้ง่าย
หากต้ม/นึ่ง จนสุ ก จะใช้กล้วยต้มผสมมะพร้าวคลุกนํ้าตาล
(5) การแปรรู ปเชือกกล้วย จะใช้มือ /เครื่ อง ฉีด/ดึง กาบกล้วยออกเป็ นเส้น ตามยาวรมด้วยกํามะถันแล้ว
ตาก/อบ จนแห้งสนิท
(6) การทํากระทงใบตอง จะเลือกใช้ใบกล้วยที่อ่อน-แก่ปานกลาง ที่มีสภาพสมบูรณ์มาทําความสะอาด
อาจอบ/นึ่ง/จุ่มในนํ้าร้อน ให้เส้นใยอ่อนตัว แล้วพับเป็ นกระทง อาจรมกํามะถันแล้วตากให้แห้งสนิท
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10. ผลิตภัณฑ์ จากกล้ วยแปรรูป
10.1 การแปรรู ปกล้ วย (เบญจมาศ, 2548)
กล้วยสามารถนํามาแปรรู ปได้ 2 ลักษณะ คือ
(1) การแปรรู ปจากกล้วยดิบ
• กล้วยอบเนย กล้วยฉาบ หรื อกล้วยกรอบแก้ว โดยใช้กล้วยดิบ เช่น กล้วยนํ้าว้า กล้วยหอม
กล้วยหักมุก นํามาฝานบางๆ ตามยาว หรื อตามขวาง อาจจะผึ่งลมสักครู่ หรื อฝานลงกระทะทันทีก็ได้ และทอด
ในกระทะที่ใส่ น้ าํ มันท่วม เมื่อชิ้นกล้วยสุ กจะลอย ก็ตกั ขึ้นและซับนํ้ามันด้วยกระดาษฟาง จากนั้นอาจนําไปคลุก
เนย เรี ยกว่า กล้วยอบเนย หรื อฉาบให้หวานด้วยการนําไปคลุกกับนํ้าตาลที่เคี่ยวจนเกือบแห้งในกระทะ เรี ยกว่า
กล้วยฉาบ (ภาพที่ 16) หรื อนําไปคลุกในนํ้าเชื่อม แล้วเอาลงทอดอีกครั้งอย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่า กล้วยกรอบแก้ว
• แป้ งกล้วย นํากล้วยดิบมานึ่งให้สุก ปอกเปลือก หัน่ และอบให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียดเป็ นแป้ ง
ใช้ทาํ ขนมกล้วย และบัวลอย หรื อผสมกับแป้ งเค้กใช้ทาํ คุกกี้ ทําให้มีกลิ่นหอมของกล้วย (ภาพที่ 16)

(ที่มา : http://www.smeleader.com/
ขายกล้วยฉาบ-กล้วย/)

(ที่มา : http://www.chutamas.info/?p=1212)

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปจากกล้วยดิบ
(2) การแปรรู ปจากกล้วยสุ ก
• นํ้าผลไม้ นําเนื้อกล้วยที่สุกมาหมักใส่ เอนไซม์เพกทิโนไลติก (Pectinolytic) ความเข้มข้น
0.01 เปอร์เซ็นต์ เพื่อย่อย และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส นาน 1 ชัว่ โมง จะได้น้ าํ กล้วยที่ใส
• เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประเทศในทวีปแอฟริ กา เช่น ยูกนั ดา วรันดา บุรุรดี คองโก และ
แทนซาเนี ย นิ ยมนํากล้วยมาทําเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่าํ ในประเทศยูกนั ดา เรี ยกเครื่ องดื่มชนิ ดนี้ ว่า วารากิ
(Waragi) ประเทศฝรั่ งเศสนําเนื้ อกล้วยสุ กบดเหลวผสมกับนํ้า และทํา ให้ร้อน 65-70 องศาเซลเซี ย ส นาน 1
ชัว่ โมง แล้วทําให้เย็นลงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส ต่อมาใส่ เอนไซม์เพกทิเนส (Pectinase) ทิ้งไว้นาน 24
ชัว่ โมง ภายใต้บรรยากาศที่เพิ่มคาร์ บอนไดออกไซด์ นําส่ วนที่เป็ นกากมาบด แล้วนําส่ วนที่เป็ นนํ้ามาหมักด้วย
เชื้ อ Saccharomyces cerevisiae ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ภายใต้บรรยากาศที่มีคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ
ไนโตรเจน จะได้สุราผลไม้ที่ทาํ จากกล้วย
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• ไวน์กล้วย ทําจากกล้วยสุ กเติมนํ้าตาลหมักกับยีสต์ จะได้ไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ
11-12 เป็ นไวน์ที่มีรสชาติดีชนิดหนึ่ง (สุ นทรี ย,์ 2543)
• กล้วยตาก นํากล้วยที่สุกงอมมาปอกเปลือก และนําไปตากแดด 1-2 แดด จากนั้นนํามาคลึง
เพื่อให้กล้วยนุ่ม แล้วนําไปตากอีก 5-6 แดด หรื อจนกว่ากล้วยจะแห้งตามต้องการ (ในทุกๆ วันที่เก็บ ให้นาํ กล้วย
ทั้งหมดมารวมกัน นํ้าหวานจากกล้วยจะออกมาทุกวัน และกล้วยจะฉํ่า แล้วนําไปตากแดด) ระวังอย่าให้แมลงวัน
ตอม ส่ วนการตากอาจใช้แสงอาทิตย์ หรื อเตาอบขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรื อไฟฟ้ า (ภาพที่ 17)
• กล้วยกวน นํากล้วยสุ กงอมมายี แล้วเคล้ากับนํ้าตาลและกะทิ นําไปกวนในกระทะที่ไม่เป็ น
สนิม กวนที่ไฟอ่อนๆ จนสุ กเหนียว ปั้ นเป็ นก้อนกลม หรื อสี่ เหลี่ยม แล้วห่อด้วยกระดาษแก้ว (ภาพที่ 17)
• ทอฟฟี่ กล้วย คล้ายกล้วยกวน แต่ใส่ แบะแซ จึงทําให้แข็งกว่ากล้วยกวน (ภาพที่ 17)
• ข้าวเกรี ยบกล้วย ใช้กล้วยสุ กผสมกับแป้ งและเกลือ อาจเติมนํ้าตาลเล็กน้อยนวดแล้วทําเป็ น
แท่งยาวๆ นึ่ งให้สุก เมื่อสุ กปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น ฝานเป็ นชิ้นบางๆ ตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาทอดรับประทาน
เป็ นอาหารว่าง ข้าวเกรี ยบกล้วยนี้หากใช้กล้วยที่มีกลิ่นจะทําให้หอม

(ที่มา : https://khoku3.wordpress.com/ (ที่มา : http://www.thaihof.org/main/
กลุ่มผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบก/)
article/detail/2448)

(ที่มา : http://arit.kpru.ac.th)

ภาพที่ 17 ผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปจากกล้วยสุ ก
นอกจากนี้ ยังสามารถนําผล ปลี และหยวกกล้วย มาทําอาหารทั้งคาวและหวานได้ เช่น กล้วย
เชื่อม ขนมกล้วย ข้าวต้มมัด แกงเลียงหัวปลี ยําหัวปลี ทอดมันหัวปลี แกงหยวกกล้วย เป็ นต้น การแปรรู ปกล้วย
สามารถช่ วยเก็บ รั กษาผลผลิ ตไว้ได้นานขึ้ น รวมถึ งช่ วยสร้ างผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีคุ ณภาพ และเป็ นที่
ต้องการของตลาด ส่ งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
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10.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล้ วยแปรรูป (สํานักเทคโนโลยีชุมชน, 2559)
กล้วยเล็บมือนางเป็ นกล้วยที่ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ผลมี
ลัก ษณะคล้า ยนิ้ ว มื อ เนื้ อ นุ่ ม เมื่ อ สุ ก มี ก ลิ่ น หอมและมี ร สหวาน ประกอบกับ มี ส ารอาหารที่ สํ า คัญ คื อ
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน เกลื อแร่ วิตามิ นเอ และวิตามินซี ทําให้เป็ นที่นิยมสําหรับผูบ้ ริ โภค กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร จึงใช้องค์ค วามรู้ ท างเทคโนโลยีอาหารในการศึก ษาวิจยั แปรรู ป กล้วยเล็ บมื อนาง เพื่อพัฒนาให้เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง (ภาพที่ 18)
ได้แก่ นํ้ากล้วยพร้อมดื่ม นํ้ากล้วยเล็บมือนางหวานเข้มข้น เครื่ องดื่มนํ้ากล้วยกึ่งสําเร็ จรู ป แป้ งกล้วยเล็บมือนาง
กล้วยเล็ บ มื อนางอบเนย กล้วยเล็ บ มื อนางอบแห้ง กล้วยเล็บ มื อ นางแผ่น บาง กล้วยเล็ บ มื อนางทอดกรอบ
(รสปาปริ กา รสบาร์ บีคิว) คุ กกี้กล้วยเล็บมื อนาง ข้าวเกรี ยบกล้วยเล็บมื อนาง กล้วยเล็บมือนางหยี ทองม้วน
กล้ ว ยเล็ บ มื อ นาง แยมกล้ ว ยเล็ บ มื อ นางผสมนํ้ าส้ ม เขี ย วหวาน แยมกล้ ว ยเล็ บ มื อ นางผสมสั บ ปะรด
กล้วยเล็ บ มื อนางในนํ้า เชื่ อม หรื อในนํ้า กะทิ บรรจุ ในขวดแก้วหรื อกระป๋ อง และไอครี ม กล้วยเล็บ มื อนาง
จากการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชนนี้ ท าํ ให้มี ก ารพัฒนาและส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด หมู่ บ ้า นแม่ ข่ า ยวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เรี ยกว่า “หมู่บา้ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ป” อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(ที่มา : http://www.dss.go.th/images/applied-research/2557/04-2557.pdf)
ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง
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11. บทสรุป
คนไทยรู ้ จกั ใช้ป ระโยชน์ จากกล้ว ยมาตั้ง แต่ส มัย โบราณ ไม่ว่า จะบริ โ ภคเป็ นอาหาร ใช้ป ระกอบ
พิธีกรรมต่างๆ หรื อใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นๆ นับเป็ นผลไม้ชนิดหนึ่ งที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย เนื่องจาก
มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง และมีสรรพคุณช่วยป้ องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด ซึ่งนอกจากจะบริ โภคสดแล้ว
ยัง สามารถนํา กล้วยมาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ช นิ ดต่า งๆ ได้ม ากมาย ในปั จจุ บ นั มี ก ารพัฒนาผลิ ตกล้วยเชิ ง
อุตสาหกรรมแปรรู ปมากขึ้น ทําให้สามารถป้ องกันกล้วยสดล้นตลาด ยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกตํ่า ช่วยยืด
อายุการเก็บรักษา ส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกสู่ ตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และสร้าง
รายได้ที่ดีให้แก่ประเทศ ด้วยเหตุ น้ ี กรมวิทยาศาสตร์ บริ การจึงนําองค์ความรู้ ทางเทคโนโลยีอาหารมาใช้ใน
การศึกษาวิจยั การแปรรู ปกล้วยเล็บมือนาง ในจังหวัดชุ มพร เพื่อพัฒนาให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ๆ และเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนนี้ ทําให้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิ ดหมู่บา้ น
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เรี ยกว่า “หมู่บา้ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ป” อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็ น
การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั คนในชุมชนอีกด้วย
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