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คาํนํา 
 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เร่ือง  “การแปรรูปกลว้ย (Banana processing)”  ฉบบัน้ี สํานกัหอสมุด

และศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ไดจ้ดัทาํข้ึนภายใตโ้ครงการพฒันา

ห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประมวล

สารสนเทศพร้อมใช้น้ีให้ผูใ้ช้ไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเขา้ใจได้ง่ายและ

สะดวกพร้อมใช้ เอกสารประมวลพร้อมใช้ฉบบัน้ีให้ความรู้เก่ียวกบัประวติัของกลว้ย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

กลว้ย การจาํแนกกลว้ย การปลูกกลว้ยเพื่อเป็นการคา้ในประเทศไทย คุณค่าทางโภชนาการของกลว้ย การใช้

ประโยชน์จากกลว้ย คุณภาพของกลว้ยและผลิตภณัฑ์จากกลว้ย กรรมวิธีการแปรรูปกลว้ย และผลิตภณัฑ์จาก

กลว้ยแปรรูป    

 

คณะผูจ้ดัทาํหวงัวา่ ประมวลสารสนเทศพร้อมใชฉ้บบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้

เก่ียวกบัการแปรรูปกลว้ย (Banana processing) โดยเอกสารฉบบัเต็มท่ีใชใ้นการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศ                

พร้อมใช้ฉบบัน้ีได้รวบรวม จดัเก็บ และให้บริการ ณ บริเวณห้องอ่านชั้น 1 และสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp  
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การแปรรูปกล้วย 

(Banana processing) 

 

บทคัดย่อ 

 กลว้ย (Banana) เป็นพืชลม้ลุกขนาดใหญ่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในทุกภาคของประเทศไทย จดัอยูใ่น

วงศ์ Musaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum L. มีหลากหลายชนิด แต่สายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกเพื่อเป็น

การคา้ในประเทศ มีอยู่ 3 ชนิด คือ กลว้ยนํ้ าวา้ กลว้ยไข่ และกลว้ยหอม กลว้ยเป็นผลไมท่ี้มีคุณประโยชน์ต่อ

ร่างกาย เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณช่วยป้องกนัและรักษาโรคไดห้ลายชนิด ซ่ึงนอกจาก

จะบริโภคสดแล้ว ยงัสามารถนํากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันกล้วยสดล้นตลาด 

ยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกตํ่า ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ ทาํให้

สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงนาํองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี

อาหารมาใชใ้นการศึกษาวจิยัการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง เพื่อพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่า

ให้กบัผลิตภณัฑ์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนน้ี ทาํให้มีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดหมู่บา้นแม่ข่าย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเรียกวา่ “หมู่บา้นผลิตภณัฑ์กลว้ยแปรรูป” อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร เพื่อส่งเสริม

ใหชุ้มชนนาํองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม มาใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพหลกั 

จนสามารถเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่หมู่บา้นและชุมชนอ่ืนต่อไป  

 

คําสําคัญ : กลว้ย; การแปรรูปอาหาร; การแปรรูปกลว้ย 

Keywords : Banana; Food processing; Banana processing 
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การแปรรูปกล้วย 

(Banana processing) 

 

1. บทนํา 

  กลว้ยเป็นพืชลม้ลุกท่ีคนไทยรู้จกักนัดี มกัปลูกกนัแพร่หลายทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เน่ืองจากมี

สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว และสามารถนาํทุกส่วนของกลว้ยมาใชป้ระโยชน์ไดต้ั้งแต่

ใบ กาบ หวัปลี และผล (ดวงจนัทร์, 2557) ทั้งในรูปของอาหาร ไม่ใช่อาหาร พิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 

และใช้เป็นยารักษาโรค ปัจจุบนักลว้ยท่ีนิยมปลูกเพื่อเป็นการคา้ในประเทศไทย มีอยู่ 3 ชนิด คือ กล้วยนํ้ าวา้ 

กลว้ยไข่ และกลว้ยหอม โดยกลว้ยแต่ละชนิดจะอุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ หากรับประทานเป็นประจาํ

จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งน้ี นอกจากการรับประทานผลสุกของกลว้ยหรือนาํมาประกอบอาหาร

แลว้ ยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ เช่น กลว้ยฉาบ กลว้ยตาก กลว้ยอบเนย ทอฟฟ่ี แป้งกลว้ย และ

กลว้ยในนํ้ าเช่ือมบรรจุกระป๋อง เป็นตน้ เพื่อช่วยป้องกนักลว้ยสดลน้ตลาด ทาํให้สามารถยกระดบัราคาผลผลิต

ไม่ให้ตกตํ่า ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสร้างผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพออกสู่

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลใหส้ามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑท์างการเกษตร และสร้างรายได้

มูลค่าสูงใหก้บัประเทศ (สุธิดา, 2548) 

กลว้ยเล็บมือนางเป็นกล้วยท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน และปลูกกนัมากในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศ

ไทย โดยเฉพาะจงัหวดัชุมพร กรมวทิยาศาสตร์บริการเล็งเห็นความสาํคญัของกลว้ยเล็บมือนาง จึงนาํองคค์วามรู้

ทางเทคโนโลยอีาหารมาใชใ้นการศึกษาวจิยัการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง เพื่อพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ 

และเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างผลิตภณัฑ์จากการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง ไดแ้ก่ แป้งกลว้ย กลว้ยอบ  

นํ้ ากล้วยชนิดพร้อมด่ืมและก่ึงสําเร็จรูป แยมกล้วย เยลล่ีนํ้ ากล้วยผสมนํ้ าผลไม้ชนิดอ่ืน กล้วยแผ่นกรอบ       

กลว้ยมว้นกรอบ ทองมว้นกลว้ย กลว้ยอบผสมธญัชาติ กลว้ยทอดกรอบ คุกก้ีกลว้ย ขา้วเกรียบกลว้ย และไอครีม

กลว้ยเล็บมือนาง จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในคร้ังน้ี ทาํให้มีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดหมู่บา้น   

แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่า “หมู่บา้นผลิตภณัฑ์กลว้ยแปรรูป” อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 

(สาํนกัเทคโนโลยชุีมชน, 2559) เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนนาํองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงจะนําไปสู่       

การสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป (สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, 

2560) 
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2. ประวตัิของกล้วย 

 กลว้ยเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีคนไทยรู้จกักนัดี และนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นผลไม้

คู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่สมยัโบราณ สามารถปลูกไดทุ้กพื้นท่ีทัว่ภูมิภาคของประเทศ และใหผ้ลผลิตตลอดทั้งปี 

 2.1 ถิ่นกาํเนิดและการแพร่กระจายของกล้วย  

 กลว้ยจดัเป็นพืชลม้ลุกท่ีชอบอากาศร้อนช้ืน มีถ่ินกาํเนิดอยูท่างเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย 

ทางเหนือของอินเดีย พม่า กมัพูชา ไทย ลาว จีนตอนใต ้แถบหมู่เกาะอินโดนีเซีย เกาะบอร์เนียว ฟิลิปปินส์     

และไต้หวนั ในประเทศเหล่าน้ีจะพบกล้วยพื้นเมืองท่ีไม่มีเมล็ด และปลูกแบบปล่อบปละละเลย ผลจาก                

การเคล่ือนยา้ยของประชากรเน่ืองจากสูญเสียผืนดินในการทาํมาหากินในสมยัโบราณ ทาํให้เกิดการอพยพ    

ของประชากรจากเอเชียตอนใตไ้ปยงัหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้มีการเอานาํเสบียงอาหาร เช่น        

หน่อกล้วย และผลผลิตทางการเกษตรชนิดอ่ืนไปดว้ย ส่วนคาํว่า Banana นั้น มาจากรากศพัท์ของภาษาใน

แอฟริกาตะวนัตก และพบว่าชาวยุโรปก็ใช้ช่ือน้ีเช่นเดียวกนั ซ่ึงเรียกตามชาวโปรตุเกส ส่วนการแพร่กระจาย

ของกล้วยนั้นมีการอา้งอิงถึงกลว้ยในอินเดีย เม่ือ 600 ปีก่อนคริสต์ศกัราช และเม่ือ 327 ปีก่อนคริสต์ศกัราช    

พระเจา้อเล็กซานเดอร์ไดล้ิ้มรสกลว้ยในอินเดียก็พอพระทยั จึงนาํไปปลูกทางแถบตะวนัตก ส่วนประเทศจีนมี

การทาํสวนกลว้ยใน พ.ศ. 743 และแถบเมดิเตอร์เรเนียนไม่มีการปลูกกลว้ยเลยจนกระทัง่ พ.ศ. 1193 ในระหวา่ง

ท่ีชาวอาหรับเดินทางคา้ขายกบัแอฟริกาตะวนัตก พบวา่มีการปลูกกลว้ยกนัอยา่งแพร่หลายแลว้ พ.ศ. 1945 นกั

เดินเรือชาวโปรตุเกสท่องเท่ียวมาท่ีแอฟริกาจึงนาํกลว้ยไปยงัหมู่เกาะคานารี ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ ทางเหนือของกินี 

ทาํใหมี้การแพร่กระจายไปยงัซีกโลกตะวนัตก และใน พ.ศ. 2059 นกับวชชาวโปรตุเกสช่ือ Tomas de Berlanga 

นาํกลว้ยจากหมู่เกาะคานารีไปยงัหมู่เกาะแคริบเบียนของซานตาโดมิงโก จึงไดมี้การแพร่กระจายไปยงัแถบอ่ืนๆ 

ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวนัตกเร่ิมรู้จกักลว้ยใน พ.ศ. 2409 (สุธิดา, 2548) ปัจจุบนัพบวา่ กลว้ยมี

การปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในแถบศูนย์สูตร (Tropical) และบางพื้นท่ีในแถบท่ีมีการปลูกพืชก่ึงร้อน 

(Subtropical) โดยแหล่งผลิตกล้วยท่ีสําคญัของโลก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีผลิตกล้วยสําหรับใช้

รับประทานเป็นผลไม ้(Banana) ไดแ้ก่ ประเทศในแถบละตินอเมริกา เช่น  ฮอนดูรัส  คอสตาริกา เอควาดอร์ 

กวัเตมาลา ฟิลิปปินส์   เป็นตน้ และกลุ่มท่ีผลิตพืชตระกูลกลว้ยเพื่อใชป้ระกอบอาหารเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต 

หรือแป้ง หรือท่ีเรียกว่ากล้วยกล้าย (Plantain) ได้แก่ ประเทศแอฟริกา และประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา 

(มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

 2.2 กล้วยในประเทศไทย (เบญจมาศ, 2559) 

 ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกนัมาช้านาน กลว้ยท่ีปลูกมีมากมายหลายชนิด พนัธ์ุกลว้ยท่ีใช้ปลูกใน

ประเทศไทยมาตั้งแต่สมยัโบราณนั้น มีทั้งพนัธ์ุพื้นเมืองดั้งเดิม และพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากประเทศใกลเ้คียง กลว้ยท่ี

รู้จกักนัในสมยัสุโขทยั คือ กลว้ยตานี และในปัจจุบนัจงัหวดัสุโขทยัก็ยงัมีการปลูกกลว้ยตานีมากท่ีสุด แต่กลบั

ไม่พบกลว้ยตานีในป่า ทั้งๆ ท่ีกลว้ยตานีเป็นกลว้ยป่าชนิดหน่ึง มีถ่ินกาํเนิดอยูท่างตอนใตข้องประเทศอินเดีย จีน 

และพม่า ดงันั้น จึงสันนิษฐานว่ากลว้ยตานีน่าจะนาํเขา้มาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัตอนตน้ หรือ
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ช่วงการอพยพของคนไทยมาตั้งถ่ินฐานท่ีสุโขทยั ในสมยัอยุธยา เดอลาลูแบร์ (De La Loub`ere) อคัรราชทูตชาว

ฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทยในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2230 ไดเ้ขียนบนัทึกถึงส่ิงท่ีเขา

ไดพ้บเห็นในเมืองไทยไวว้า่ ไดเ้ห็นกลว้ยงวงชา้ง หรือปัจจุบนัเรียกวา่ กลว้ยร้อยหว ีซ่ึงส่วนใหญ่ปลูกไวเ้พื่อเป็น

ไมป้ระดบั อีกทั้ง ยงัมีตาํนานเล่ากนัวา่ มีการคา้ขายกลว้ยตีบ แสดงให้เห็นวา่มีการปลูกกลว้ยเพื่อความสวยงาม 

และเพื่อการบริโภคมานานแลว้ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2427 ในรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ซ่ึงเป็นปรมาจารยท์างดา้นภาษาไทย ไดเ้ขียนหนงัสือ พรรณพฤกษากบัสัตวาภิธาน 

เพื่อเป็นแบบเรียนภาษาไทยสําหรับใช้ในโรงเรียน กล่าวถึงช่ือของพรรณไม้และสัตวช์นิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

เมืองไทย โดยเรียบเรียงเป็นกาพยฉ์บงั 16 เพื่อให้ไพเราะและจดจาํได้ง่าย ในหนังสือดังกล่าวมีข้อความท่ี

พรรณนาถึงช่ือกลว้ยชนิดต่างๆ หลายชนิด แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมในการปลูกกลว้ยในสมยันั้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดเ้สด็จประพาสประเทศต่างๆ หลายประเทศ จึงไดมี้การนาํกลว้ย  

บางชนิดเขา้มาปลูกในรัชสมยัของพระองค ์หลงัจากท่ีนกัวิชาการชาวตะวนัตกไดเ้ร่ิมจาํแนกชนิดของกลว้ยตาม

ลกัษณะทางพนัธุกรรม โดยใช้จีโนมของกล้วยเป็นตวักาํหนดในการแยกชนิดตามวิธีของซิมมอนดส์ และ        

เชบเฟิร์ด จึงกล่าวได้ว่า กล้วยท่ีบริโภคกันอยู่ในปัจจุบนัมีบรรพบุรุษอยู่เพียง 2 ชนิด คือ กล้วยป่า (Musa 

acuminata) และกลว้ยตานี (Musa balbisiana) กลว้ยท่ีกาํเนิดจากกลว้ยป่ามีจีโนมทางพนัธุกรรมเป็น AA ส่วน

กลว้ยท่ีกาํเนิดจากกลว้ยตานีมีจีโนม เป็น BB และกลว้ยลูกผสมของทั้ง 2 ชนิด มีจีโนมเป็น AAB, ABB, AABB 

และ ABBB นอกจากน้ี ซิมมอนดส์ยงัได้จาํแนกชนิดของกล้วยในประเทศไทยว่า มีอยู่ 15 สายพนัธ์ุ ต่อมา

นกัวิชาการไทยไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัพนัธ์ุและชนิดของกลว้ย คือ ใน พ.ศ. 2510 วฒันา เสถียรสวสัด์ิ และ 

ปวิณ ปุณศรี มีการรวบรวมพนัธ์ุกลว้ยท่ีพบในประเทศได ้125 สายพนัธ์ุ และจากการจาํแนกกลุ่มแลว้ พบวา่ มี 

20 สายพนัธ์ุ หลงัจากนั้นในระหว่าง พ.ศ. 2523-2526 เบญจมาศ ศิลายอ้ย และฉลองชยั แบบประเสริฐ แห่ง

ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดท้าํการสํารวจพนัธ์ุกลว้ยในประเทศไทย และรวบรวมพนัธ์ุไว ้   

ท่ีสถานีวิจยัปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวบรวมไดท้ั้งหมด 323 สายพนัธ์ุ แต่เม่ือจาํแนกชนิดแลว้ พบวา่  

มีอยู่เพียง 59 สายพนัธ์ุ หลังจากส้ินสุดโครงการ ยงัได้ทาํการรวบรวมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั พบว่ามีอยู่ 71       

สายพนัธ์ุ รวมทั้งกลว้ยป่าและกลว้ยประดบั แต่ไม่นบัรวมพนัธ์ุกลว้ยท่ีมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ปัจจุบนั

ประเทศไทยมีการปลูกกลว้ยกนัทัว่ทุกภูมิภาค แต่จงัหวดัท่ีมีการผลิตเพื่อเป็นการคา้ ไดแ้ก่ จงัหวดักาํแพงเพชร  

เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และชุมพร (มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559)  
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3. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักล้วย (เบญจมาศ, 2548)  

 กล้วยเป็นพืชลม้ลุกขนาดใหญ่ท่ีคนไทยรู้จกักนัดีมาตั้งแต่อดีต เน่ืองจากมีการนาํมาใช้ประโยชน์ทั้ง

บริโภคเป็นอาหาร ใชส่้วนประกอบของกลว้ยในพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั กลว้ยจดัอยูใ่นวงศ ์Musaceae  

มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Musa sapientum L. และมีช่ือสามญัว่า Banana มีหลายชนิด เช่น กลว้ยนํ้ าวา้ กลว้ยนํ้ าไท 

กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว กลว้ยไข่ กลว้ยตานี กลว้ยหกัมุก กลว้ยเล็บมือนาง กลว้ยหิน กลว้ยนาค กลว้ย

งาชา้ง เป็นตน้      

 3.1 อนุกรมวธิานของกล้วย (สุธิดา, 2548) 

 อาณาจกัร (Kingdom) : Plantae 

 ดิวชิัน่ (Division) : Magnoliophyta 

 ชั้น (Class)  : Liliophyta 

 อนัดบั (Order)  : Zingiberales  

 วงศ ์(Family)  : Musaceae 

 สกุล (Genus)  : Musa 
  

3.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย  

กลว้ยมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

(1) ลาํตน้ กลว้ยมีลาํตน้อยูใ่ตดิ้น เรียกวา่ หวั หรือ เหงา้ (Rhizome) ท่ีหวัมีตา (Bud) ซ่ึงจะเจริญเป็นตน้

เกิดหน่อ (Sucker) หลายหน่อ เรียกว่า การแตกกอ  โดยหน่อท่ีเกิด หรือตน้ท่ีเห็นอยู่เหนือดินนั้นจริงๆไม่ใช่     

ลาํตน้ แต่จะเรียกวา่ ลาํตน้เทียม (Pseudostem) ส่วนน้ีเกิดจากการอดักนัแน่นของกาบใบ ท่ีเกิดจากจุดเจริญของ

ลาํตน้ใตดิ้น กาบใบจะชูกา้นใบ และใบ และท่ีจุดเจริญน้ีจะมีการเจริญเป็นดอกหลงัจากส้ินสุดการเจริญของใบ  

ซ่ึงใบสุดทา้ยก่อนการเกิดดอก เรียกวา่ ใบธง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://storyofbananas.blogspot.com/2014/05/blog-post_13.html) 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะของเหงา้กลว้ย (A) และใบธงของกลว้ย (B) 

A 
 

B 
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(ท่ีมา : http://www.thaikasetsart.com/ขอ้มูลของกลว้ย/) 

(2) ดอก กลว้ยออกดอกเป็นช่อ (Inflorescence) ในช่อดอกยงัมีกลุ่มของช่อดอกยอ่ยเป็นกลุ่มๆ ระหวา่ง

กลุ่มของช่อดอกย่อยแต่ละช่อจะมีกลีบประดบั หรือท่ีเรียกกนัว่า กาบปลี (Bract) มีสีม่วงแดงกั้นไว ้กลุ่มดอก

เพศเมียอยูท่ี่โคน และกลุ่มดอกเพศผูอ้ยูท่ี่ปลาย เป็นส่วนท่ีเรียกวา่ หวัปลี (Male bud) ระหวา่งกลุ่มดอกเพศเมีย 

และดอกเพศผู ้มีดอกกะเทย แต่บางพนัธ์ุก็ไม่มี ในช่อดอกยอ่ยแต่ละช่อมีดอกเรียงซ้อนกนัอยู ่2 แถว ถา้เป็นดอก

เพศเมีย ดอกเหล่าน้ีจะเจริญต่อไปเป็นผล (ภาพท่ี 2) 

(3) ผล ผลกลว้ยเกิดจากดอกเพศเมีย ซ่ึงอยูท่ี่โคน กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริญเป็นผล  เรียกวา่ 1 

หวี ช่อดอกเจริญเป็น 1  เครือ ดงันั้น กลว้ย 1 เครืออาจมี 2-3 หวี หรือมากกว่า 10 หวี โดยข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุกลว้ย

และการดูแลรักษา (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(4) เมล็ด มีลักษณะกลมเล็ก บางพนัธ์ุมีขนาดใหญ่ เปลือกหนา แข็ง มีสีดํา เน้ือในเมล็ดมีสีขาว 

ขยายพนัธ์ุดว้ยการแยกหน่อ หรือแยกเหงา้ มีรสฝาด 

(5) ราก เป็นระบบรากฝอย แผไ่ปทางดา้นกวา้งมากกวา่ทางแนวด่ิงลึก  

(6) ใบ เป็นใบเด่ียว เกิดจากการกระจายส่วนปลายของลาํตน้เวียนสลบัซ้ายขวาต่างระนาบกนั กา้นใบ

ยาว แผน่ใบกวา้ง เส้นของใบขนานกนั ปลายใบมน (ภาพท่ี 3) มีต่ิงผิวใบเรียบล่ืน ใบมีสีเขียว ดา้นล่างมี ไขนวล 

มีแป้งปกคลุม เส้นและขอบใบเรียบ ขนาดและความยาวของใบข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ (ปัญญา, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะดอก (A) และผลของกลว้ย (B)  

(ท่ีมา : http://www.thaiarcheep.com) 

(ท่ีมา : http://www.thaihealth.or.th/Content/26225--"กลว้ย"%20พืชประโยชน์สารพดันึก.html) 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะใบของกลว้ย  

B 
 

A 
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3.3 การขยายพนัธ์ุกล้วย (มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

 กลว้ยสามารถขยายพนัธ์ุไดท้ั้งวธีิใชเ้มล็ด และวธีิไม่ใชเ้มล็ด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 วธีิ คือ 

 (1) การขยายพนัธ์ุจากการใช้เมล็ด กล้วยกินได้บางต้นมีเมล็ด บางต้นไม่มีเมล็ด เมล็ดของกล้วย       

ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมขา้มกบักลว้ยพนัธ์ุอ่ืน ดงันั้น เมล็ดท่ีไดอ้าจเกิดจากการผสมขา้มจะกลายเป็นลูกผสม 

ทาํให้ตน้ท่ีได้ไม่ตรงกับต้นแม่นัก อีกทั้ง เมล็ดของกล้วยมีเปลือกหุ้มเมล็ดท่ีหนาและแข็ง ตอ้งใช้เวลานาน

มากกวา่จะเพาะเมล็ดเป็นตน้ได ้ จึงไม่ค่อยนิยมการเพาะเมล็ดกลว้ย ยกเวน้กลว้ยนวลและกลว้ยผาท่ีจาํเป็นตอ้ง    

เพาะเมล็ด เน่ืองจากตน้กลว้ยชนิดน้ีไม่มีการแตกหน่อ 

 (2) การขยายพนัธ์จากการใชห้น่อ กลว้ยมีการแตกหน่อจากตาขา้งของตน้แม่ หน่อกลว้ยมี 3 แบบใหญ่ๆ 

(ภาพท่ี 4) คือ  

• หน่ออ่อน (Peeper) เป็นหน่ออ่อนมาก เกิดจากตน้แม่ท่ียงัมีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบ ส่วน 

ของลาํตน้เล็กมกัจะอ่อนแอ ไม่เหมาะในการนาํไปขยายพนัธ์ุ 

• หน่อใบแคบ หรือ ใบดาบ (Sword sucker) เป็นหน่อท่ีมีใบเรียวเล็ก โคนหน่อใหญ่ หรือมีส่วน 

ของลาํตน้ใหญ่ จึงมีอาหารสะสมมาก หน่อชนิดน้ีนิยมนาํไปปลูก เพราะจะไดต้น้ท่ีแขง็แรง 

• หน่อใบกวา้ง หน่อชนิดน้ีมีโคนหน่อ หรือลาํตน้เล็ก ใบคล่ีโตกวา้ง ไม่เหมาะท่ีจะนาํไปปลูก 

เพราะมีอาหารสะสมในลาํตน้นอ้ย ตน้ท่ีปลูกจากหน่อชนิดน้ีจึงไม่แขง็แรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (3) การขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (Tissue culture) วิธีน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม เพราะเป็นวิธีท่ี

ขยายพนัธ์ุให้ไดจ้าํนวนมากในเวลาอนัสั้น จากหน่อท่ีสมบูรณ์ 1 หน่อ อาจขยายไดถึ้ง 10,000 ตน้ ในเวลา 1 ปี 

วธีิน้ีเหมาะสาํหรับการปลูกเพื่อการส่งออก เน่ืองจากการส่งออกตอ้งการจาํนวนตน้ปลูกท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอ ปลูก

พร้อมๆ กนัเป็นจาํนวนมาก เพื่อให้มีการเก็บเก่ียวผลไดพ้ร้อมๆ กนั และมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 1 ตนัข้ึนไป สําหรับ

บรรจุใส่ตูข้นส่งในการส่งออก เพราะการส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศนั้น หากมีจาํนวนนอ้ยจะไม่เพียงพอ

กบัความตอ้งการในการส่งออก และไม่คุม้กบัการลงทุน (ภาพท่ี 5) 

(ท่ีมา : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

A B C 

ภาพท่ี 4 การขยายพนัธ์ุกลว้ยโดยใชห้น่ออ่อน (A) หน่อใบแคบ (B) และ หน่อใบกวา้ง (C) 
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3.4 การปลูกและการดูแลรักษากล้วย 

 กลว้ยเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนช้ืน จึงเหมาะสมกบัการปลูกในประเทศไทย ถา้หากอุณหภูมิตํ่ากว่า 14 

องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงกัการเจริญเติบโต หรือมีการเติบโตช้าลง และการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย 

กลว้ยมีลกัษณะแผ่นใบใหญ่จึงไม่ทนต่อแรงลม เพราะใบจะตา้นลม ทาํให้ใบแตกได ้หากใบแตกมากจนเป็น 

ฝอย จะทาํให้มีการสังเคราะห์อาหารไดน้อ้ย ตน้ไม่เจริญเท่าท่ีควร โดยพื้นท่ีท่ีมีลมแรงมาก ควรปลูกตน้ไมอ่ื้น

ทาํเป็นแนวกนัลมให้ตน้กลว้ย ดินท่ีเหมาะสําหรับการปลูกกลว้ย คือ ดินตะกอนธารนํ้ า หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า 

ดินนํ้าไหลทรายมูล ซ่ึงเป็นดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายนํ้ า และการหมุนเวียนอากาศดี ถา้ดินเป็น

ดินเหนียว ควรใส่ปุ๋ยคอก จะทาํให้ดินร่วนโปร่งข้ึน ซ่ึงการปลูกและการดูแลรักษากลว้ยอย่างถูกวิธีสามารถ     

ทาํได ้ดงัน้ี 

 (1) ระยะปลูก กลว้ยเป็นพืชท่ีมีใบยาว หากปลูกในระยะใกลก้นัมาก อาจทาํให้ใบเกยกนั หรือซ้อนกนั 

ทาํใหไ้ดรั้บแสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลลาํบาก การกาํหนดระยะปลูกจึงควรคาํนึงถึงเร่ืองแสงแดด ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน และความตอ้งการของผูป้ลูกว่าตอ้งการปลูกกลว้ยเพื่อเก็บเก่ียวก่ีคร้ัง (ภาพท่ี 6) หากตอ้งการ

เก็บเก่ียวเพียงคร้ังเดียวก็อาจปลูกถ่ีได ้แต่ถา้ตอ้งการเก็บเก่ียวหลายคร้ังตอ้งปลูกให้ห่างกนั เพื่อมีพื้นท่ีสําหรับ

การแตกหน่อ  

(2) การปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดความกวา้ง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร นาํดินท่ีขุดไดก้องตากไว ้  

5-7 วนั จากนั้นเอาดินชั้นบนท่ีตากไวล้งไปกน้หลุม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัแลว้ ให้สูงข้ึนมาประมาณ 

20 เซนติเมตร  คลุกเคลา้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักบัดินชั้นบนท่ีใส่ลงไป แลว้จึงเอาหน่อกลว้ยท่ีเตรียมไวว้างตรง

กลางหลุม เอาดินล่างกลบ รดนํ้ า และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสูงกวา่ระดบัดินประมาณ 10 เซนติเมตร 

ควรหนัรอยแผลของหน่อให้อยู่ในทิศทางเดียวกนั เพราะเม่ือโตเต็มท่ีและติดผล ผลจะเกิดในทิศทางท่ีตรงกนั

ขา้มกบัรอยแผล และอยู่ในทิศทางเดียวกนั แต่หากเป็นตน้ท่ีเกิดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ จะไม่มีทิศทางของ  

รอยแผล ในการวางตน้จึงจาํเป็นตอ้งมีทิศทาง ถา้พื้นท่ีนั้นเป็นดินเหนียวควรทาํการยกร่อง จะไดร้ะบายนํ้ า และ

ปลูกบนสันร่องทั้ง 2 ขา้ง และเพื่อใหก้ารปฏิบติังานทาํไดง่้าย ควรวางหน่อใหก้ลว้ยออกเครือไปทางกลางร่อง 
 

(ท่ีมา : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

ภาพท่ี 5 การขยายพนัธ์ุกลว้ยโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (Tissue culture) 
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(3) การกาํจดัหน่อ เม่ือตน้กลว้ยมีอายไุด ้4-6 เดือน จะเร่ิมมีการแตกหน่อ หน่อท่ีเกิดมาเรียกวา่ หน่อตาม 

(Follower) กลว้ยบางพนัธ์ุท่ีมีหน่อมาก ควรเอาหน่อออกบา้ง เพื่อไม่ให้หน่อแยง่อาหารจากตน้แม่ ควรเก็บหน่อ

ไว ้1-2 หน่อ เพื่อให้เป็นตวัพยุงตน้แม่เม่ือมีลมแรง และเพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตในปีต่อไป (ภาพท่ี 7) วิธีการกาํจดั

หน่ออาจใชเ้สียมท่ีคมหรือมีดแซะลงไป หรือใชมี้ดตดัหรือควา้นหน่อท่ีอยูเ่หนือดิน แลว้ใชน้ํ้ ามนัก๊าด หรือสาร

กาํจดัวชัพืชหยอดท่ีบริเวณจุดเจริญ เพื่อไม่ให้มีการเจริญเป็นตน้ แต่ไม่ควรแซะหน่อในระหว่างการออกดอก 

เพราะตน้อาจกระทบกระเทือนได้ นอกจากการกาํจดัหน่อแลว้ ควรตดัใบท่ีแห้งออก เพราะถ้าทิ้งไวอ้าจเป็น

แหล่งสะสมโรค ใน 1 ตน้ ควรเก็บใบไวป้ระมาณ 7-12 ใบ 

(4) การใหปุ๋้ย กลว้ยเป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุอาหารมาก การติดผลจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัอาหารและนํ้ า

ท่ีไดรั้บ ดงันั้น ควรบาํรุงโดยใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีตั้งแต่เร่ิมปลูก ในระยะแรกควรให้ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน

มากในช่วง 2 เดือนแรก โดยให้ปุ๋ยยูเรียเดือนละคร้ัง และเดือนท่ี 3 และ 4 ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตน้ละ 1/2 

กิโลกรัม ส่วนในเดือนท่ี 5 และ 6 ใหใ้ส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ตน้ละ 1/2 กิโลกรัม 

(5) การคํ้ายนั กลว้ยบางพนัธ์ุมีผลดกมาก โดยมีจาํนวนหวีมากและผลใหญ่ ตน้ท่ีมีขนาดเล็ก หากไม่ค ํ้า

ไวต้น้อาจลม้ ทาํให้เครือหกัได ้เช่น กลว้ยหอมทอง กลว้ยไข่ จาํเป็นตอ้งคํ้าบริเวณโคนเครือกลว้ยไว ้โดยใชไ้ม้

ไผห่รือไมอ่ื้นท่ีมีง่าม (ภาพท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/ 

kp6/pictures30/l30-183.jpg) 

(ท่ีมา : https://www.technologychaoban.com/ 

news_detail.php?tnid=436) 

ภาพท่ี 6 ระยะปลูกท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกกลว้ย 

(ท่ีมา : https://www.technologychaoban.com/ 

news_detail.php?tnid=684) 

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

ภาพท่ี 7 วธีิการกาํจดัหน่อ (A) และการคํ้ายนัตน้กลว้ย (B)  

A B 
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(6) การให้ผล กลว้ยจะออกดอกเม่ืออายุต่างกนัตามชนิดของกลว้ย เช่น กลว้ยไข่ เร่ิมออกดอกเม่ืออายุ

ประมาณ 5-6 เดือน กล้วยหอมทองจะเร่ิมออกดอกเม่ืออายุได้ประมาณ 6-7 เดือน ส่วนกล้วยนํ้ าวา้ และ        

กลว้ยหกัมุกใชเ้วลานานกวา่ และผลจะแก่ในระยะเวลาท่ีต่างกนั 

(7) การคลุมถุง หากปลูกกลว้ยเพื่อการส่งออก ควรทาํการคลุมถุง ถุงท่ีใชค้วรเป็นถุงพลาสติกสีฟ้าขนาด

ใหญ่ และยาวกวา่เครือกลว้ย เจาะรูเป็นระยะๆ และเปิดปากถุง เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได ้เพราะถา้ไม่เจาะรูและ

ปิดปากถุงอาจทาํใหก้ลว้ยเน่าได ้
 

4. การจําแนกกล้วย (เบญจมาศ, 2548) 

 4.1 การจําแนกชนิดของกล้วย  

 กลว้ยจดัอยูใ่นอนัดบั (Order) Zingiberales ประกอบดว้ย 8 วงศ ์(Family) คือ 

 (1) Musaceae ไดแ้ก่ กลว้ยทั้งหลาย 

(2) Strelitziaceae ไดแ้ก่ กลว้ยพดั 

(3) Heliconiaceae ไดแ้ก่ กา้มกุง้ ธรรมรักษา 

(4) Lowiaceae ไดแ้ก่ พืชในสกุล Orchidantha ซ่ึงไม่มีในประเทศไทย 

(5) Costaceae ไดแ้ก่ เอ้ืองหมายนา 

(6) Zingiberaceae ไดแ้ก่ ขิงทั้งหลาย 

(7) Marantaceae ไดแ้ก่ คลา้ 

(8) Cannaceae ไดแ้ก่ พุทธรักษา 

 โดยกลว้ยในวงศ ์Musaceae มีทั้งกลว้ยกินได ้และกลว้ยประดบั สามารถแบ่งออกเป็น 3 สกุล (Genus) 

คือ 

(1) สกุล Ensete เป็นกล้วยท่ีไม่มีการแตกหน่อ ขยายพนัธ์ุโดยใช้เมล็ด ในประเทศไทยมี 2 ชนิด 

(Species) ไดแ้ก่ กลว้ยผา (E. superba) และ กลว้ยนวล (ภาพท่ี 8) กลว้ยญวน (E. glauca) กลว้ยในสกุลน้ี

ประเทศไทยไม่มีการนาํมาบริโภค แต่ในประเทศแถบทวปีแอฟริกานาํแป้งท่ีไดจ้ากลาํตน้มาใชบ้ริโภค    

 (2) สกุล Musa เป็นกลว้ยท่ีมีการแตกหน่อ และนิยมใช้หน่อในการขยายพนัธ์ุ มีทั้งกลว้ยกินได้ และ

กลว้ยประดบั แบ่งออกเป็น 4 หมู่ (Section) ไดแ้ก่ 

• หมู่ Australimusa กลว้ยชนิดน้ีมีช่อดอกตั้ง มีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถบทวปีออสเตรเลีย จนถึงประเทศ 

ฟิลิปปินส์ เส้นใยของลาํตน้เทียมมีความเหนียวมาก เหมาะสาํหรับใชใ้นการทาํเชือก กระดาษ และทอเป็นผา้ 

• หมู่ Callimusa ส่วนใหญ่เป็นกลว้ยประดบั ในประเทศไทยมีกลว้ยทหารพราน หรือกลว้ยเลือด 

(Musa gracillis) ใบสีเขียว มีป้ืนสีม่วง เม่ือโตเต็มท่ีสีของป้ืนอาจจางลง ช่อดอกตั้ง ผลมีขนาดเล็ก ใช้ประดบั

เพราะมีใบสวยงาม นอกจากน้ี ยงัมีการนาํเขา้กลว้ยกทัลี หรือรัตกทัลี (Musa coccinea) จากประเทศอินโดนีเซีย 

กลว้ยชนิดน้ีมีใบประดบัสีแดงสดใส ช่อดอกตั้ง ใชเ้ป็นไมต้ดัดอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
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• หมู่ Rhodochlamys หรือเรียกกนัวา่ กลว้ยบวั ใชเ้ป็นไมป้ระดบั มีความสวยงามของช่อดอกท่ี 

คลา้ยดอกบวั ใบประดบัมีสีสวยงามและสดใส กลว้ยบวัท่ีมีใบประดบัสีชมพูอมม่วง เรียกว่า กลว้ยบวัสีชมพ ู

(Musa ornata) หากมีใบประดบัสีส้ม เรียกวา่ กลว้ยบวัสีส้ม (Musa laterita) (ภาพท่ี 8) ทั้ง 2 สายพนัธ์ุน้ีเป็นพนัธ์ุ

พื้นเมืองของประเทศไทยพบมากในภาคเหนือ รวมถึงยงัมีการนําเข้ากล้วยบัวสีม่วงและสีชมพูอ่อนจาก

ต่างประเทศอีกดว้ย 

• หมู่ Eumusa พบอยูป่ระมาณ 9-10 ชนิด มีทั้งกลว้ยป่า และกลว้ยกินได ้ซ่ึงกลว้ยกินไดน้ั้นถือ 

กาํเนิดมาจากกลว้ย 2 ชนิดผสมกนั คือ กลว้ยป่า (Musa acuminata) กบักลว้ยตานี (Musa balbisiana) ผ่าน

วิวฒันาการอนัยาวนานนับหลายพนัปี กล้วยป่ามีถ่ินกาํเนิดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วนกลว้ยตานีมี    

ถ่ินกาํเนิดทางตอนใตข้องประเทศอินเดีย หรือเอเชียใต ้ต่อมาไดเ้กิดการผสมพนัธ์ุกนัข้ึนระหว่างกลว้ยป่ากบั

กลว้ยตานี ทาํให้เกิดสายพนัธ์ุกลว้ยลูกผสมดงักล่าว นอกจากน้ี อาจเกิดจากการกลายพนัธ์ุ ทาํให้เกิดสายพนัธ์ุ

มากกวา่ 100 สายพนัธ์ุ และเกิดการพฒันาจากกลว้ยท่ีมีเมล็ด เป็นกลว้ยท่ีไม่มีเมล็ด ทาํให้กลว้ยท่ีรับประทานกนั

ในปัจจุบนัไม่มีเมล็ด  

 (3) สกุล Musella เป็นกลว้ยท่ีจดัอยูใ่นสกุลใหม่ ตน้เต้ีย คลา้ยกลว้ยผา ลาํตน้เทียม มีลกัษณะพองเช่นกนั 

แต่มีการแตกกอท่ีเกิดจากมุมระหว่างใบ มีช่อดอกตั้ง และกลีบใบประดบัสีเหลืองสดใส ขนาดของดอกใหญ่ 

เช่น กลว้ยคุนหมิง (ภาพท่ี 8) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A C 

B 

กลว้ยนวล กลว้ยบวัสีส้ม กลว้ยคุนหมิง 

(ท่ีมา : สาํนกังานหอพรรณไม ้สาํนกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2560) 

ภาพท่ี 8 กลว้ยในวงศ ์Musaceae 3 สกุล คือ สกุล Ensete (A) สกุล Musa (B) และ สกุล Musella (C) 
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4.2 การจําแนกกลุ่มของกล้วย 

 การจาํแนกกลุ่มของกลว้ยสามารถจาํแนกได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 

 (1) การจาํแนกกลุ่มของกลว้ยตามวธีิการนาํมาบริโภค แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 กลว้ยกินสด เม่ือกลว้ยสุกสามารถนาํมารับประทานไดท้นัที โดยไม่ตอ้งนาํมาทาํใหสุ้กดว้ย 

ความร้อน เพราะเม่ือสุกเน้ือจะน่ิม มีรสหวาน เช่น กลว้ยไข่ กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว 

 กลว้ยท่ีตอ้งนาํมาทาํใหสุ้กดว้ยความร้อน กลว้ยเหล่าน้ีมีแป้ง เม่ือดิบจะมีแป้งมาก เน้ือค่อนขา้ง 

แขง็ เม่ือสุกก็ยงัมีส่วนของแป้งมากกวา่กลว้ยกินสด เน้ือจึงไม่ค่อยน่ิม รสไม่หวาน จึงตอ้งนาํมาตม้ เผา ป้ิง เช่ือม   

ถึงจะอร่อย และมีรสชาติดีข้ึน เช่น กลว้ยกลา้ย กลว้ยหกัมุก กลว้ยเล็บชา้งกุด 

 (2) การจาํแนกกลุ่มของกลว้ยตามลกัษณะทางพนัธุกรรม 

  ในปี พ.ศ. 2498  นกัวิชาการไดเ้ร่ิมจาํแนกกลุ่มของกลว้ยตามหลกัวิชาการสมยัใหม่ ซ่ึงมีการแยกกลุ่ม

ตามลกัษณะทางพนัธุกรรมโดยใชจี้โนม (Genome) ของกลว้ยเป็นตวักาํหนด กลว้ยท่ีบริโภคกนัในปัจจุบนัน้ีมี

บรรพบุรุษเพียง 2 ชนิด ไดแ้ก่ กลว้ยป่า (Musa acuminata) และกลว้ยตานี (Musa balbisiana) กลว้ยท่ีมีกาํเนิด

จากกลว้ยป่ามีจีโนมเป็น AA กลว้ยท่ีมีกาํเนิดจากกลว้ยตานีมีจีโนมเป็น BB ส่วนกลว้ยท่ีเกิดจากลูกผสมของ

กล้วยทั้ง 2 ชนิด จะมีจีโนมแตกต่างกันไป การจาํแนกกล้วยว่าจะอยู่ในจีโนมกลุ่มใด นักวิทยาศาสตร์ชาว

อเมริกนั 2 คน คือ ซิมมอนดส์ และเชบเฟิร์ด (Simmonds and Shepherd) ไดเ้สนอให้ใชล้กัษณะทางสัณฐาน

วทิยารวมทั้งหมด 15 ลกัษณะ มาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัตารางท่ี 1   
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะท่ีใชใ้นการพิจารณาใหค้ะแนนกลว้ยเพื่อแบ่งกลุ่มกลว้ยตามลกัษณะของจีโนม 
 

ลกัษณะ M. acuminata (กลุ่ม A) M. balbisiana (กลุ่ม B) 

สีของกาบใบ มีจุดหรือป้ืนสีนํ้าตาลหรือดาํ มีจุดจางๆ หรือไม่มีเลย 

ร่องของกาบใบ ขอบกา้นใบตั้งหรือแผก่างออก 

มีครีบหรือปีก 

ขอบกา้นใบมว้นเขา้หากนัจนชิด 

ไม่มีปีก 

กา้นช่อดอก มีขน เรียบ ไม่มีขน 

กา้นดอก สั้น ยาว 

โอวลุ (ไข่) มีไข่ 2 แถวในแต่ละช่อง มีไข่ 4 แถว แต่ไม่สมํ่าเสมอ 

ไหล่ของกาบปลี อตัราส่วน < 0.28 อตัราส่วน > 0.30 

การมว้นของกาบปลี มว้นไปขา้งหลงั หลงัจากดอกบาน กาบปลีชูตั้งข้ึนเม่ือดอกบาน 

รูปร่างของกาบปลี Lanceolate หรือ Ovate แคบๆ Ovate กวา้ง 

ปลาบของกาบปลี แหลม (Acute) มน (Obtuse) 

การซีดของกาบปลีดา้นใน ซีดจากโคนไปถึงปลาย สีแดงสมํ่าเสมอ 

(ท่ีมา : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะท่ีใชใ้นการพิจารณาใหค้ะแนนกลว้ยเพื่อแบ่งกลุ่มกลว้ยตามลกัษณะของจีโนม (ต่อ) 
 

ลกัษณะ M. acuminata (กลุ่ม A) M. balbisiana (กลุ่ม B) 

รอยแผลของกาบปลี เป็นโหนกเห็นชดัเจน โหนกไม่เป็นสัน 

กลีบดอกตวัผู ้ ท่ีปลายมีรอยยน่ชดัเจน ไม่มีรอยยน่ 

สีดอกตวัผู ้ ครีมปนขาว สีชมพอู่อน 

สีดอกตวัเมีย ส้มค่อนขา้งเหลือง ครีม เหลืองซีดหรือชมพอู่อน 

สีของกาบปลี กาบปลีดา้นนอกสีแดง ม่วงเขม้ 

หรือเหลือง ส่วนดา้นในสีชมพ ู

ม่วงเขม้ และเหลือง 

ดา้นนอกสีม่วงอมนํ้าตาล 

ดา้นในสีแดงสด 

 
  

ปัจจุบนักลว้ยในประเทศไทย สามารถจาํแนกกลุ่มตามจีโนมได ้8 กลุ่ม คือ 

 กลุ่ม AA เป็นกลว้ยท่ีมีกาํเนิดมาจากกลว้ยป่า ซ่ึงอาจเกิดจากการผสมภายในชนิดยอ่ย 

(Subspecies) หรือระหวา่งชนิดยอ่ย หรืออาจเกิดจากการกลายพนัธ์ุ กลว้ยกลุ่มน้ีมกัมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะไม่มี

เมล็ด รสหวาน กล่ินหอม รับประทานสด ไดแ้ก่ กลว้ยไข่ กลว้ยเล็บมือนาง กลว้ยหอมจนัทร์ กลว้ยไข่ทองร่วง 

(ภาพท่ี 9) กลว้ยไข่จีน กลว้ยนํ้านม  กลว้ยไล กลว้ยสา กลว้ยหอม กลว้ยหอมจาํปา กลว้ยทองกาบดาํ 

 กลุ่ม AAA เป็นกลว้ยท่ีมีกาํเนิดคลา้ยกบักลุ่ม AA แต่ไดมี้การเพิ่มจาํนวนโครโมโซมข้ึนเป็น 3 

เท่า โดยมีจาํนวนโครโมโซม 2n = 33 ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก รูปร่างผลเรียวยาว มีเน้ือนุ่ม รสหวาน 

กล่ินหอม รับประทานสด ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง (ภาพท่ี 9) กลว้ยนาก กลว้ยคร่ัง กลว้ยหอมเขียว กลว้ยกุง้เขียว 

กลว้ยหอมแมว้ กลว้ยไข่พระตะบอง กลว้ยคลองจงั 

 กลุ่ม BB ในประเทศไทยมีแต่กลว้ยตานี ซ่ึงเป็นกลว้ยป่าชนิดหน่ึง แต่ไม่ไดมี้ถ่ินกาํเนิดใน 

ประเทศไทย รับประทานผลอ่อนได ้โดยนาํมาใส่แกงเผด็ ทาํส้มตาํ ไม่นิยมรับประทานผลแก่ เพราะมีเมล็ดมาก 

แต่คนไทยและคนเอเชียส่วนใหญ่รับประทานปลีและหยวก ในประเทศไทยไม่มีกลว้ยกินไดใ้นกลุ่ม BB แต่

พบวา่มีท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

 กลุ่ม BBB  เป็นกลว้ยท่ีมีกาํเนิดมาจากกลว้ยตานี กลว้ยชนิดน้ีมีแป้งมาก เม่ือดิบมีรสฝาดมาก 

เม่ือสุกก็ยงัมีแป้งมากจึงไม่ค่อยหวาน ขนาดผลใหญ่ เม่ือนาํมาทาํให้สุกดว้ยความร้อน จะทาํให้รสชาติดีข้ึน เน้ือ

เหนียวนุ่ม ไดแ้ก่ กลว้ยเล็บชา้งกุด (ภาพท่ี 9) 

 

 

 

(ท่ีมา : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 
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 กลุ่ม AAB เป็นกลว้ยลูกผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานี โดยมีเช้ือของกลว้ยป่า 2 ใน 3 และ 

มีเช้ือของกลว้ยตานี 1 ใน 3 กล้วยชนิดน้ีมีรสหวาน มีแป้งผสมอยู่บา้งในเน้ือ ทาํให้มีความเหนียว บางชนิด

รับประทานสดได ้บางชนิดตอ้งทาํให้สุก กลว้ยในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลว้ยนํ้ าฝาด กลว้ยนมสวรรค ์กลว้ยน้ิวมือนาง 

กลว้ยไข่โบราณ กลว้ยทองเดช กลว้ยศรีนวล กลว้ยขม กลว้ยนมสาว แต่มีกลว้ยกลุ่ม AAB บางชนิดคลา้ยกบั

กลุ่ม ABB คือ เน้ือจะค่อนขา้งแข็ง มีแป้งมาก เม่ือสุกเน้ือไม่นุ่ม โดยอาจไดรั้บเช้ือพนัธุกรรมของกลว้ยป่าท่ีต่าง 

Subspecies กนั จึงทาํให้ลกัษณะต่างกนั กลว้ยในกลุ่มน้ีเรียกว่า Plantain subgroup ซ่ึงจะตอ้งทาํให้สุกดว้ย      

การตม้ ป้ิง เผา เช่นเดียวกบักลุ่ม ABB ได้แก่ กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง กล้วยน้ิวจระเข ้(ภาพท่ี 9) กล้วยหิน     

กลว้ยพม่าแหกคุก 

 กลุ่ม ABB เป็นกลว้ยลูกผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานีเช่นกนั แต่มีเช้ือของกลว้ยป่าอยู ่

นอ้ยกว่าเช้ือของกลว้ยตานี คือ มีเช้ือของกลว้ยป่าอยู่เพียง 1 ใน 3 และมีเช้ือของกลว้ยตานี 2 ใน 3 เน้ือกลว้ยมี

แป้งมาก ขนาดผลใหญ่ ไม่นิยมรับประทานสด เน่ืองจากผลสุกรสไม่หวานมาก บางคร้ังมีรสฝาด เม่ือนาํมาตม้ 

ป้ิง ยา่ง และเช่ือม จะทาํให้รสชาติดีข้ึน กลว้ยในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลว้ยหกัมุกเขียว กลว้ยหกัมุกนวล กลว้ยเปลือก

หนา กลว้ยส้ม กลว้ยนางพญา กลว้ยนมหมี กลว้ยนํ้าวา้ (ภาพท่ี 9) สําหรับกลว้ยนํ้ าวา้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสี

ของเน้ือ คือ นํ้ าวา้แดง นํ้ าวา้ขาว และนํ้ าวา้เหลือง คนไทยรับประทานกลว้ยนํ้ าวา้ ทั้งผลสด ตม้ ป้ิง และนาํมา

ประกอบอาหาร นอกจากน้ียงัมีกลว้ยนํ้ าวา้ดาํ ซ่ึงเปลือกมีสีคร่ังปนดาํ แต่เน้ือมีสีขาว รสชาติอร่อยคลา้ยกลว้ย

นํ้าวา้ขาว สาํหรับกลว้ยตีบ เหมาะท่ีจะรับประทานผลสด เพราะเม่ือนาํไปยา่ง หรือตม้จะมีรสฝาด 

 กลุ่ม ABBB เป็นกลว้ยท่ีเกิดจากการผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานีเช่นกนั เป็นกลว้ยท่ีมี 

จาํนวนโครโมโซมมากเป็น 4 เท่า จึงมีผลขนาดใหญ่มาก กล้วยในกลุ่มน้ีมีอยู่ชนิดเดียว คือ กล้วยเทพรส        

(ภาพท่ี 9) กลว้ยชนิดน้ีจะมีเช้ือของกลว้ยป่าอยูเ่พียง 1 ใน  4 และมีเช้ือของกลว้ยตานีอยู ่3 ใน 4 มีแป้งมาก ผลท่ี

สุกงอมจะมี     รสหวาน นอกจากน้ี บางคร้ังมีดอกเพศผูห้รือปลี แต่หากไม่มีดอกเพศผูจ้ะไม่เห็นปลี และมีผล

ขนาดใหญ่ ถา้มีดอกเพศผู ้ผลจะมีขนาดเล็กกวา่ มีหลายหวแีละหลายผล การมีปลีและไม่มีปลีน้ีเกิดจากการกลาย

พนัธ์ุแบบกลบัไปกลบัมาได ้ดงันั้น ในกอเดียวกนัอาจมีทั้งกลว้ยเทพรสมีปลี และไม่มีปลี หรือบางคร้ังมี 2-3 ปลี 

ในสมยัโบราณเรียกกลว้ยเทพรสท่ีมีปลีวา่ กลว้ยทิพรส 

 กลุ่ม AABB กลว้ยกลุ่มน้ีเกิดจากการผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานี โดยมีเช้ือของกลว้ยป่า 

อยูค่ร่ึงหน่ึง และกลว้ยตานีอีกคร่ึงหน่ึง มีจาํนวนโครโมโซมเพิ่มข้ึนเป็น 4 เท่า ผลจึงมีขนาดใหญ่ กลว้ยในกลุ่มน้ี

มีอยู่ชนิดเดียวในประเทศไทย คือ กลว้ยเงิน รูปร่างคลา้ยกลว้ยไข่ เม่ือสุกผิวสีเหลืองสดใส เน้ือผลสีส้ม มีแป้ง

มาก รับประทานผลสด 
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5. การปลูกกล้วยเพือ่เป็นการค้าในประเทศไทย (กรมวชิาการเกษตร, 2559) 

 5.1 แหล่งปลูกกล้วยทีสํ่าคัญ 

 ปัจจุบนักล้วยท่ีนิยมปลูกเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทย มีอยู่ 3 ชนิด คือ กล้วยนํ้ าวา้ กล้วยไข่ และ  

กลว้ยหอม โดยกลว้ยแต่ละชนิดจะมีแหล่งปลูกท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 (1) กล้วยนํ้ าวา้ เป็นกล้วยท่ีมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย (ภาพท่ี 10) 

สามารถทนทานสภาพดินฟ้าอากาศไดดี้กวา่กลว้ยพนัธ์ุอ่ืนๆ การดูแลรักษาง่าย และการใชป้ระโยชน์จากผล ตน้ 

ใบ ดอก มากกวา่กลว้ยชนิดอ่ืน ลาํตน้สูงปานกลาง เม่ือสุกรสชาติหวาน เน้ือแน่น สีเหลืองอ่อน สามารถจาํแนก

เป็นพนัธ์ุต่างๆ ได้แก่ กล้วยนํ้ าวา้แดง กล้วยนํ้ าวา้ขาว กล้วยนํ้ าวา้เหลือง และกล้วยนํ้ าวา้ค่อม โดยแหล่ง

เพาะปลูกท่ีสาํคญัของกลว้ยนํ้าวา้ คือ 

กลว้ยไข่ทองร่วง (กลุ่ม AA) กลว้ยหอมทอง (กลุ่ม AAA) 

กลว้ยเล็บชา้งกุด (กลุ่ม BBB) 

กลว้ยเทพรส (กลุ่ม ABBB) กลว้ยนํ้าวา้ (กลุ่ม ABB) 

กลว้ยน้ิวจระเข ้(กลุ่ม AAB) 

(ท่ีมา : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งกลว้ยบางสายพนัธ์ุท่ีปลูกในประเทศไทย 
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 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเลย นครราชสีมา 

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี อ่างทอง นนทบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัอุตรดิตถ ์นครสวรรค ์พิษณุโลก พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทยั แม่ฮ่องสอน  

 ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (2) กลว้ยไข่ เป็นกลว้ยท่ีมีการปลูกกนัทัว่ไปเกือบทุกภาคของประเทศ (ภาพท่ี 11) มีลกัษณะลาํตน้สูง

บาง สีใบและกา้นใบสีเหลืองอ่อนไม่มีนวล กาบใบมีสีนํ้ าตาลหรือสีช็อคโกแลต เครือเล็ก ผลมีขนาดเล็กเปลือก

บาง เม่ือสุกมีสีเหลืองเขม้ เน้ือแน่น รสหวาน เจริญเติบโตไดดี้ในท่ีร่ม โดยแหล่งเพาะปลูกท่ีสําคญัของกลว้ยไข่ 

คือ 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดันครสวรรค ์ตาก กาํแพงเพชร สุโขทยั 

 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง 

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี กาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (3) กลว้ยหอม เป็นกลว้ยท่ีมีการปลูกทัว่ทุกภาคของประเทศ (ภาพท่ี 12) ทั้งพนัธ์ุกลว้ยหอมทอง กลว้ย

หอมเขียว และกลว้ยหอมค่อม มีลกัษณะลาํตน้ใหญ่แข็งแรง ผลยาวเรียว เปลือกหนา  เม่ือสุกเน้ือมีรสชาติหอม

หวาน โดยแหล่งเพาะปลูกท่ีสาํคญัของกลว้ยหอม คือ 

 

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

ภาพท่ี 10 กลว้ยนํ้าวา้เป็นกลว้ยท่ีนิยมปลูกกนัทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

(ท่ีมา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1441855587) 

ภาพท่ี 11 แหล่งปลูกกลว้ยไขท่ี่สาํคญัของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง   
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 ภาตใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร สุราษฏร์ธานี  

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5.2 สถานการณ์การการผลติกล้วย 

 (1) กลว้ยนํ้าวา้ ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีใหผ้ลผลิตกลว้ยนํ้าวา้อยูร่ะหวา่ง 82,265-201,096 

ไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 156,367-1,150,397 ตนั ในปี พ.ศ. 2557 พื้นท่ีให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 173,435 ไร่ 

ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1,150,397 ตนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 พบวา่ พื้นท่ีให้ผลผลิตกลว้ยนํ้ าวา้ลดลง

ร้อยละ 85.20 และผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 53.72 (ตารางท่ี 2) 

 (2) กลว้ยไข่ ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีให้ผลผลิตกลว้ยไข่อยู่ระหวา่ง 2,524-232,329 ไร่ 

ผลผลิตอยู่ระหว่าง 7,619-149,574 ตนั ในปี พ.ศ. 2557 พื้นท่ีให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 34,019 ไร่ ผลผลิต

รวมทั้งประเทศ 149,574 ตนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 พบวา่ พื้นท่ีใหผ้ลผลิตกลว้ยไข่ลดลงร้อยละ 99.85 

และผลผลิตลดลงร้อยละ 98.81 (ตารางท่ี 2) 

 (3) กลว้ยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีให้ผลผลิตกลว้ยหอมอยูร่ะหวา่ง 4,501-206,076 

ไร่ ผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 17,548-214,213 ตนั ในปี พ.ศ. 2557 พื้นท่ีให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 33,330 ไร่ ผลผลิต

รวมทั้งประเทศ 214,213 ตนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 พบว่า พื้นท่ีให้ผลผลิตกลว้ยหอมลดลงร้อยละ 

83.25 และผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.36 (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 
 

(ท่ีมา : http://bighealthyplant.com/กลว้ย-การปลูกกลว้ย/กลว้ยหอมทอง/) 

ภาพท่ี 12 แหล่งปลูกกลว้ยหอมท่ีสาํคญัของประเทศไทย คือ ภาคกลาง  

ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี สระบุรี พระนครศรีอยธุยา และปทุมธานี  
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ตารางท่ี 2 แสดงพื้นท่ีใหผ้ลผลิตและผลผลิตของกลว้ยนํ้าวา้ กลว้ยไข่ และกลว้ยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557 
 

พื้นที่ให้ผลผลิต 

(ไร)่

         ผลผลิต       

(ตัน)

พื้นที่ให้ผลผลิต 

(ไร)่

         ผลผลิต       

(ตัน)

พื้นที่ให้ผลผลิต 

(ไร)่

         ผลผลิต       

(ตัน)

2552 82,265 156,367 2,524 7,619 4,501 17,548

2553 201,096 789,629 33,376 83,735 24,964 97,954

2554 192,711 770,005 28,091 118,360 25,468 129,991

2555 177,867 712,568 214,507 130,585 206,076 177,305

2556 195,944 773,964 232,329 125,718 199,002 180,977

2557 173,435 1,150,397 34,019 149,574 33,330 214,213

กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม

ปี

 
 
 

 กล้วยท่ีปลูกได้ส่วนใหญ่จะใช้บริโภคภายในประเทศ ทั้งการบริโภคสดในลกัษณะของผลไม ้และ    

การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยชนิดต่างๆ โดยการแปรรูปมกัอยูใ่นลกัษณะของสินคา้ OTOP ประจาํทอ้งถ่ิน 

ผลิตขายในรูปของของฝาก หรือซ้ือไปทานเล่น เช่น กลว้ยฉาบ กลว้ยตาก กลว้ยอบ เป็นตน้  

5.3 การส่งออกกล้วย 

 การค้ากล้วยในตลาดโลกมีประมาณ 8.8 ล้านตัน มูลค่าเฉล่ียปีละไม่ตํ่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ประเทศส่งออกกลว้ยรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศเอกวาดอร์ เบลเยียม คอสตาริกา โคลมัเบีย 

เยอรมนี และฟิลิปปินส์ สําหรับประเทศไทยกล้วยท่ีปลูกได้ส่วนใหญ่จะใช้บริโภคภายในประเทศ ส่วน         

การส่งออกกลว้ยและผลิตภณัฑ์จากกลว้ยยงัมีมูลค่าไม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ปัจจุบนัจึงมี  

การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกลว้ยเพื่อการส่งออกมากข้ึน โดยกลว้ยและผลิตภณัฑ์จากกลว้ยเพื่อการส่งออกท่ี

สาํคญัของประเทศไทย มีดงัน้ี 

 (1) กล้วยสดแช่เย็น มีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุดในบรรดากลว้ยและผลิตภณัฑ์จากกล้วยทั้งหมด 

กลว้ยท่ีส่งออกในลกัษณะของกลว้ยสดแช่เยน็ ไดแ้ก่  

 กลว้ยหอม ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั คือ  ประเทศญ่ีปุ่น และจีน 

 กลว้ยไข่ ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั คือ ประเทศจีน และฮ่องกง 

 กลว้ยนํ้าวา้ ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั คือ ประเทศจีน และฮ่องกง 

 

 

 

 

(ท่ีมา : กรมวชิาการเกษตร, 2559) 
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(2) ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย มีการส่งออกหลายประเภท ไดแ้ก่ 

 กลว้ยแปรรูปอยา่งง่าย เช่น กลว้ยอบแหง้ กลว้ยฉาบนํ้าตาล เป็นตน้ ซ่ึงมีการควบคุมคุณภาพ 

และความสะอาดในการผลิตเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐาน ตลาดส่งออกท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่น  

 กลว้ยแปรรูปบรรจุกระป๋อง ส่วนใหญ่วตัถุดิบท่ีนาํมาใชแ้ปรรูป คือ กลว้ยนํ้าวา้ และกลว้ยไข่ 

สุก นาํมาปอกเปลือก ฝานบาง ๆ แลว้แช่ลงในนํ้ าเช่ือม นาํไปบรรจุกระป๋อง โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทย

สามารถส่งออกกลว้ยแปรรูปบรรจุกระป๋องไดท้ั้งหมด 87.4 ตนั มูลค่า 3.9 ลา้นบาท ตลาดส่งออกท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส  
 

6. คุณค่าทางโภชนาการของกล้วย  

 กลว้ยเป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยสารอาหารหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต

วติามิน และเกลือแร่ต่างๆ โดยคุณค่าทางโภชนาการของกลว้ยแสดงผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกลว้ย 
 

   คุณค่าทางโภชนาการ 

หน่วย กลว้ยไข่1 กลว้ยนํ้าวา้1 
กลว้ย

หอม1 

กลว้ย

หกัมุก1 

กลว้ยหอม 

   ของกลว้ยพนัธ์ุต่างๆ 
ประเทศ

สหรัฐ 

   ปริมาณ ต่อ 100 กรัม อเมริกา2 

   พลงังาน  กิโลแคลอร่ี 140 139 125 112 88 

   นํ้า  กรัม 62.8 62.6 66.3 71.2 74.8 

   โปรตีน  กรัม 1.5 1.1 0.9 1.2 1.2 

   ไขมนั  กรัม 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

   คาร์โบไฮเดรต  กรัม 32.9 33.1 29.8 26.3 - 

   กากอาหาร  กรัม 0.4 0.3 0.3 0.4 - 

   ใยอาหาร  กรัม 1.9 2.3 1.9 - - 

   เถา้  กรัม 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8 

   แคลเซียม  มิลลิกรัม 4 7 26 7 8 

   ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) มิลลิกรัม 23 43 46 48 28 

   เหล็ก (มิลลิกรัม) มิลลิกรัม 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 
 

 (ท่ีมา : สุนทรีย,์ 2543) 
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ตารางท่ี 3 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกลว้ย (ต่อ) 
 

   คุณค่าทางโภชนาการ 

หน่วย กลว้ยไข่1 กลว้ยนํ้าวา้1 
กลว้ย

หอม1 

กลว้ย

หกัมุก1 

กลว้ยหอม 

   ของกลว้ยพนัธ์ุต่างๆ 
ประเทศ

สหรัฐ 

   ปริมาณ ต่อ 100 กรัม อเมริกา2 

   เบตา้-แคโรทีน  

   (โปร-วติามินเอ) 

 

ไมโครกรัม 792 54 99 - - 

   ไทอะมีน (วติามินบี 1) มิลลิกรัม 0.03 0.04 0.04 0.08 0.04 

   ไรโบฟลาวนิ (วติามินบี 2) มิลลิกรัม 0.05 0.02 0.07 0.11 0.05 

   ไนอะซีน มิลลิกรัม 1.4 1.4 1 0.8 0.7 

   วติามินซี มิลลิกรัม 2 11 27 1 10 

 
 

หมายเหตุ : 1 คือ ขอ้มูลจากเอกสารของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                   2 คือ ขอ้มูลจากหนงัสือเร่ือง กลว้ย กองคน้ควา้และทดลอง กรมกสิกรรม พ.ศ. 2511  
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กล้วยเป็นแหล่งอาหารท่ีให้พลงังานสูง มีแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

หลายชนิด มีวติามินเอและวิตามินซีสูง เม่ือเปรียบเทียบกลว้ยกบัแอบเป้ิลพบวา่ กลว้ยมีปริมาณโปรตีนมากกวา่ 

4 เท่า คาร์โบไฮเดรตมากวา่ 2 เท่า ฟอสฟอรัสมากกวา่ 3 เท่า วิตามินเอและธาตุเหล็กมากกวา่ 5 เท่า วิตามินและ

แร่ธาตุอ่ืนๆ มากกวา่ 2 เท่า รวมถึงยงัอุดมไปดว้ยโพแทสเซียม (สุธิดา, 2548) 

นอกจากน้ี กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์กล้วยนํ้ าว ้าพบว่า มี

ส่วนประกอบของโปรตีนในปริมาณใกลเ้คียงกบันํ้ านมแม่มาก (ตารางท่ี 4) จึงเหมาะสําหรับนาํมาเป็นอาหาร

เสริมใหก้บัเด็กทารกเป็นอยา่งยิง่ (เทว,ี 2531)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : สุนทรีย,์ 2543) 
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ตารางท่ี 4 แสดงส่วนประกอบของกรดอะมิโนและโปรตีนในส่วนท่ีกินได ้100 กรัม 
 

โปรตีน (g) 
กลว้นนํ้าวา้ กลว้ยไข ่ นมแม่ ไข่ 

และกรดอะมิโน (mg) 

   โปรตีน  1.0 1.6 1.0 13.3 

   กรดอะมิโนทั้งหมด 596 1169 1111 8533 

   กรดอะมิโนท่ีจาํเป็นทั้งหมด 216 514 522 4020 

       ไอโซลูซิน 28 55 64 465 

       ลูซิน 45 96 108 707 

       ไลซิน 36 97 83 631 

   กรดอะมิโนท่ีมีกาํมะถนัเป็นองคป์ระกอบ 

   ทั้งหมด 12 21 36 489 

       เมทิโอนิน 3 9 16 243 

       ซิสตีน 9 12 20 246 

   กรดอะมิโนท่ีมีสูตรโครงสร้างเป็นวง 49 115 84 694 

       เฟนิลอลานิน 30 52 43 402 

       ไทโรซิน 19 63 41 292 

       ทรีโอนิน 36 50 63 357 

       ทริพโตแฟน 18 26 25 193 

       วาลิน 37 54 59 484 

   กรดอะมิโนท่ีไม่จาํเป็น         

       อาร์จินิน 31 71 49 626 

       ฮิสติดิน 31 159 30 192 

       อลานิน 35 52 43 410 

       กรดแอสปาติค 69 103 102 1037 

       กรดกลูตามิค 66 113 189 1087 

       ไกลซิน 34 54 27 245 

       โปรลิน 31 47 94 312 

       ซีริน 38 56 55 604 

   กรดอะมิโนท่ีมีนอ้ยท่ีสุด S-c* S-c S-c - 

(ท่ีมา : เทว,ี 2531) 
 หมายเหตุ : S-c* คือ กรดอะมิโนท่ีมีกาํมะถนั
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ดงันั้น การรับประทานกลว้ยเป็นประจาํสามารถช่วยบาํรุงร่างกายให้แข็งแรง  และป้องกนัการเกิดโรค

บางชนิดได ้โดยการรับประทานกลว้ยจะให้ผลดีท่ีสุดคือ รับประทานตอนเชา้ เน่ืองจากจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ 

ในร่างกายทาํงานไดดี้ 
 

7. การใช้ประโยชน์จากกล้วย (วชิยั, 2559)  

 กลว้ยมีความผกูพนักบัวิถีชีวิตคนไทยมาชา้นาน นอกจากจะนาํมบริโภคเป็นอาหารแลว้ ทุกส่วนของ

กลว้ยยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี  

(1) การใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร ผลกล้วยหลายชนิดท่ีนิยมนาํมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร      

ไดแ้ก่ 

• กลว้ยหอม นิยมบริโภคสด (ภาพท่ี 13) 

• กลว้ยนํ้าวา้ มีการใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด ตั้งแต่ผลกลว้ยดิบท่ีแก่จดัก็ใชป้ระโยชน์เป็นกลว้ยฉาบ 

ชนิดแวน่ ชนิดแผน่ (ภาพท่ี 13) และแป้งกลว้ย ผลกลว้ยห่ามแต่ยงัไม่สุกก็เป็นกลว้ยป้ิง และกลว้ยทอด ผลกลว้ย

สุกก็ใช้บริโภคสด แปรรูปเป็นกลว้ยบดเพื่อเป็นอาหารเด็ก เป็นส่วนผสมของขนม เช่น ขนมกลว้ย กลว้ยแผ่น 

และทองมว้นกลว้ย กลว้ยตาก/อบชนิดผลหรือแผน่ ผลกลว้ยท่ีงอมก็ใชท้าํเป็นกลว้ยกวน 

• กลว้ยไข่ นิยมบริโภคสด และกลว้ยไข่ท่ีห่ามเกือบสุกจะนิยมทาํกลว้ยเช่ือมทั้งเปียกและแหง้  

เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก กลว้ยไข่ท่ีสุกก็ทาํขา้วเม่าทอด 

• กลว้ยหกัมุก กลว้ยหกัมุกมี 2 ชนิด คือ หกัมุกเขียวใชท้าํกลว้ยฉาบชนิดแวน่หรือแผน่ มีลกัษณะ 

ปรากฏท่ีดีทอดแลว้เน้ือมีสีเหลืองและกรอบ กลว้ยช้ินทอด (French Fry Type) ส่วนกลว้ยหกัมุกขาวหรือเหลือง

จะนิยมทาํกลว้ยป้ิง/เผา 

• กลว้ยเล็บมือนาง นิยมบริโภคสด และมีบา้งใชท้าํกลว้ยตาก/อบ (ภาพท่ี 13) 

• กลว้ยหินมีลกัษณะคลา้ยกลว้ยหกัมุกเขียว ลูกป้อมสั้น และเน้ือแน่น นิยมใชท้าํกลว้ยฉาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://mahosot.com) (ท่ีมา : http://www.thaitechno.net) (ท่ีมา : http://www.thaiarcheep.com) 

ภาพท่ี 13 ประโยชน์ของกลว้ยทางดา้นอาหาร 
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(2) การใชป้ระโยชน์ทางดา้นไม่ใช่อาหาร ไดแ้ก่ 

• เศษเหลือจากการใชป้ระโยชน์ทางดา้นอาหาร ไดแ้ก่ เปลือกกลว้ย โดยเฉพาะเปลือกกลว้ยนํ้าวา้ 

สุกท่ีเหลือจากการทาํกลว้ยตาก/อบ และกลว้ยกวน ทางโรงงานแปรรูปจะนาํไปตากแห้ง และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน   

การกวนผลไมแ้ทนการใชฟื้น ซ่ึงใหไ้ฟค่อนขา้งแรงและสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเส้นใย/นํ้าตาลในเปลือกกลว้ยสุก 

• เศษเหลือจากการเกษตร ไดแ้ก่ ใบกลว้ย กา้นกลว้ย ตน้กลว้ย และหน่อกลว้ย สาํหรับหน่อ 

กลว้ยใชท้าํพนัธ์ุ ใบกลว้ยใชห่้อขนม (ภาพท่ี 14) เช่น ขา้วตม้ผดัไส้กลว้ย ขา้วเหนียวป้ิงไส้กลว้ย ขนมกลว้ย ใช้

ห่อแหนม หมูยอและปลาส้ม ใบกลว้ยยงัใชท้าํกระทงนํ้าจ้ิม และกระทงขนมเข่ง 

• กา้นกลว้ยและตน้กลว้ยมีการนาํไปดึงเป็นเส้นตากแหง้ เรียกวา่ เชือกกลว้ย แต่ก็ถูกแทนท่ีดว้ย 

เชือกพลาสติก มีการนําก้านกล้วยและต้นกล้วยมาทาํเป็นเส้นแล้วถัก/ร้อย/สานเป็นประเป๋า ถาด และเส่ือ      

(ภาพท่ี 14) 

ก้านกล้วยและต้นกล้วย ส่วนหน่ึงมีการต้มเยื่อเพื่อทาํกระดาษกล้วย ยางกล้วยเป็นปัญหาหน่ึงใน

กระบวนการตม้เยือ่ ดงันั้น เน้ือเยือ่กลว้ยท่ีไดค้่อนขา้งหยาบ ไม่อาจตีเยือ่ใหล้ะเอียดและกระจายเยื่อให้สมํ่าเสมอ 

การฟอกและการยอ้มก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงในการทาํกระดาษกล้วย กระดาษกล้วยท่ีได้จึงมีสีคลํ้ าออกไปทาง      

สีนํ้าตาลอ่อน/แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) การใชป้ระโยชน์ในพิธีกรรมต่างๆ และในชีวติประจาํวนั (เบญจมาศ, 2548) ไดแ้ก่ 

• ในพิธีทางศาสนา เช่น การเทศน์มหาชาติ และการทอดกฐิน มกัใชต้น้กลว้ยประดบัธรรมาสน์ 

และองคก์ฐิน 

• ในพิธีตั้งขนัขา้ว หรือค่าบูชาครูหมอตาํแย สาํหรับผูห้ญิงท่ีตั้งครรภ ์และไปขอใหห้มอตาํแยทาํ 

คลอดให้ จะตอ้งใช้กลว้ย 1 หวี พร้อมทั้งขา้วสาร หมากพลู ธูปเทียนสําหรับการทาํพิธีบูชาครูก่อนคลอด และ

เม่ือคลอดแลว้จะตอ้งอยูไ่ฟก็จะใชต้น้กลว้ยทาํเป็นท่อนลอ้มเตาไฟ ป้องกนัการลามของไฟ 

(ท่ีมา : https://www.yaklai.com/wp-

content/uploads/2016/06/56626414_ml.jpg) 
 

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/ 

product/039982040) 
 

ภาพท่ี 14 ประโยชน์ของกลว้ยท่ีไม่ใช่ดา้นอาหาร เช่น ใบตองใชห่้อขนม  

และการผลิตของใช ้ของท่ีระลึกจากเชือกกลว้ย 

23 

 



• ในพิธีทาํขวญัเด็ก เม่ือเด็กอายไุด ้1 เดือน กบั 1 วนั มีการทาํขวญัเด็ก และโกนผมไฟ จะมีกลว้ย 

 1 หว ีเป็นส่วนประกอบในพิธี 

• ในพิธีแต่งงาน มกัมีตน้กลว้ย และตน้ออ้ยในขบวนขนัหมาก (ภาพท่ี 15) รวมทั้งมีขนมกลว้ย 

และกลว้ยทั้งหวเีป็นการเซ่นไหวเ้ทวดา และบรรพบุรุษ 

• ในการปลูกบา้น เม่ือมีพิธีทาํขวญัยกเสาเอกจะใชห้น่อกลว้ยผกูมดัไวท่ี้ปลายเสาร่วมกบัตน้ออ้ย  

(ภาพท่ี 15) และเม่ือเสร็จพิธีก็จะมีการลาตน้กลว้ยและตน้ออ้ยนั้น นาํมาปลูกไวใ้นบริเวณบา้น จากนั้นประมาณ 

1 ปี หรือเม่ือปลูกบา้นเสร็จแลว้พร้อมอยูอ่าศยัก็มีกลว้ยไวกิ้นพอดี 

• ในงานศพ ในสมยัโบราณ มีการนาํใบตองมารองศพ ก่อนนาํศพวางลงในโลง นอกจากน้ี 

ใบตองยงัมีบทบาทสําคญัมากในพิธีกรรมต่างๆ โดยการนาํมาทาํกระทงใส่ของ ใส่ดอกไม ้และประดิษฐ์เป็น

กระทง บายศรี 

• ในชีวติประจาํวนั ใชใ้บตองในการห่อผกัสดและอาหาร เน่ืองจากใบตองสดมีความช้ืน เม่ือนาํ 

มาใช้ห่อผกัสดหรืออาหาร ความช้ืนจะช่วยรักษาผกัหรืออาหารให้สดอยู่เสมอ อีกทั้ง ใบตองยงัทนทานต่อ   

ความเยน็และความร้อน เม่ือนาํใบตองห่ออาหารแลว้เอาไปป้ิง น่ึง ตม้ ใบตองก็จะไม่สลายหรือละลายเหมือน

พลาสติก จึงมีอาหารหลายอย่างท่ีห่อใบตองแลว้นาํไปน่ึง เช่น ห่อหมก ขา้วตม้ผดั ขนมกลว้ย ขนมตาล ขนม   

ใส่ไส้ หรือเอาไปป้ิง เช่น ขา้วเหนียวป้ิง หรือนาํไปตม้ เช่น ขา้วตม้มดั หรือขา้วตม้จ้ิม อาหารเหล่าน้ีเม่ือนาํไปตม้ 

ป้ิง หรือน่ึงแลว้ ยงัทาํให้เกิดความหอมของใบตองอีกดว้ย สําหรับใบตองแห้งนาํมาใช้ทาํกระทงเพื่อใส่อาหาร 

ห่อกะละแม มวนบุหร่ี โดยใบตองแหง้ก็จะมีกล่ินหอมเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.weddingsquare.com/uploads/86428/ 

522506_3871932479704_1575198948_n.jpg) 

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

ภาพท่ี 15 การใชก้ลว้ยในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน และพิธียกเสาเอกบา้น 
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(4) การใชป้ระโยชน์ในดา้นสรรพคุณทางยา (สุนทรีย,์ 2543) ไดแ้ก่  

• แกท้อ้งผกูเร้ือรัง การรับประทานกลว้ยสุกสามารถรักษาอาการทอ้งผกูได ้เน่ืองจากในกลว้ยมี 

สารเพกติน (Pectin) ซ่ึงเป็นเส้นใยอ่อนนุ่ม ช่วยเพิ่มกากอาหารในลาํไส้ เม่ือกากอาหารมีมากจะไปกระตุน้ลาํไส้

ใหเ้กิดการขบัถ่ายไดดี้ข้ึน 

• แกท้อ้งเสีย ใหรั้บประทานกลว้ยดิบ เพราะในกลว้ยดิบมีสารรสฝาดช่ือ แทนนิน (Tannin)  

สารน้ีช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค ทาํใหอ้าการทอ้งเสียหายได ้

• แกอ้าการอ่อนเพลีย เน่ืองจากกลว้ยใหค้่าพลงังานมาก อีกทั้งมีวติามินบาํรุงร่างกายหลายชนิด  

โดยเม่ือร่างกายอ่อนเพลียให้รับประทานกลว้ยนํ้ าวา้สุก จะรู้สึกสดช่ืนข้ึน ประเทศจีนใชก้ลว้ยดิบท่ีแก่ไปน่ึงให้

สุก นาํมาตากแหง้ บดเป็นผงใชเ้ป็นตวัยาชูกาํลงั 

• ประจาํเดือนขดั แกไ้ดโ้ดยใชด้อกกลว้ย 1 กาํมือ ลา้งใหส้ะอาด ตม้กบันํ้า 3 แกว้  ทิ้งใหเ้ดือด 

ประมาณ 20 นาที รินนํ้าด่ืมวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 แกว้ อาการประจาํเดือนขดัจะหายไป 

• แกร้้อนใน โดยใชร้ากกลว้ยดิบ 5-6 ราก ลา้งนํ้าใหส้ะอาด หัน่เป็นช้ินเล็กๆ ใส่นํ้าลงไปจนท่วม 

ราก ตม้ใหเ้ดือด 15 นาที แลว้นาํนํ้ามาด่ืมคร้ังละ 1 แกว้ ทานวนัละ 3-4 คร้ัง หลงัอาหาร จะช่วยแกอ้าการร้อนใน 

• แกอ้าการปวดฟัน นาํเอารากกลว้ย 1 กาํมือ ลา้งนํ้าใหส้ะอาด แลว้นาํไปตม้กบันํ้าใหเ้ดือด  

15 นาที เติมเกลือลงไปให้มีรสเค็มจดั ทิ้งไวใ้ห้เยน็ แลว้นาํนํ้ านั้นมาอมทุกคร้ังท่ีรู้สึกปวดฟัน จะทาํให้อาการ

ปวดฟันทุเลาลง  

• กาํจดักล่ินปาก ใหรั้บประทานกลว้ยนํ้าวา้หรือกลว้ยสุกชนิดอ่ืน หลงัจากต่ืนนอนตอนเชา้เป็น 

ประจาํ แลว้ค่อยแปรงฟัน กล่ินปากก็จะทุเลาลง 

• มือลอกเป็นขยุ หรือเป็นผืน่แดง ใชเ้ปลือกกลว้ยหอมถูบริเวณท่ีเป็นขยุ ลอก หรือเป็นผืน่แดง 

บ่อยๆ เป็นประจาํทุกวนั มานานอาการน้ีจะหายไป 

• กระเพาะมีกรดมากเกินไป ทาํใหมี้อาการแสบ เจบ็หนา้อก เรอบ่อยๆ ใหน้าํตน้และใบแหง้ของ 

กลว้ยมาเผาแลว้บดเถา้ให้ละเอียด ใชช้งแบบชาด่ืมทุกวนัวนัละ 1 ชอ้นชา หลงัอาหาร ข้ีเถา้กลว้ยมีฤทธ์ิเป็นด่าง

จะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร 

• แกเ้คล็ดขดัยอก นาํใบกลว้ยอ่อนมาองัไฟใหร้้อนแลว้นาํไปพนับริเวณท่ีเคล็ดขดัยอก ทิ้งไวส้ัก 

พกัอาการจะหายไป 

• ช่วยใหผ้วิสวย การรับประทานกลว้ยนํ้าวา้สุกอยา่งนอ้ยวนัละ 3 ผล เป็นประจาํ จะช่วยใหผ้วิมี 

นํ้ามีนวล ผวิไม่แหง้ 

• ใชใ้นการหา้มเลือด หยดยางกลว้ยจากกา้น หรือยอดหน่อกลว้ยลงบนแผล เลือดเม่ือถูกยาง 

กลว้ยจะแขง็ตวัและหยดุไหล แต่จะมีอาการแสบเช่นเดียวกบัการใชทิ้งเจอร์ไอโอดีน 
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• ใชถ้อนพิษงู เม่ือถูกงูกดัใหน้าํตน้กลว้ยท่ีตดัยาวประมาณ 1 ฟุต วางกดลงไปท่ีบริเวณบาดแผล 

 ยางจากตน้กลว้ยจะทาํหนา้ท่ีสมานแผล และสลายพิษงู กดไว ้10-15 นาที จึงเอาตน้กลว้ยออก แผลท่ีถูกงูกดัจะ

ไม่ปวด และไม่บวม 
 

8. คุณภาพของกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย  

 8.1 คุณภาพของกล้วยสด (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 

 มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กลว้ย มาตรฐานเลขท่ี มกอช.0006-2548 ไดก้าํหนดคุณภาพ

ของกลว้ยสายพนัธ์ุท่ีผลิตเป็นการคา้สาํหรับบริโภคสดไวด้งัน้ี  

 (1) ขอ้กาํหนดเร่ืองคุณภาพ  

(1.1) คุณภาพขั้นตํ่า กลว้ยทุกชั้นคุณภาพตอ้งมีคุณภาพดงัต่อไปน้ี เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดเฉพาะ 

ของแต่ละชั้น และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ไดต้ามท่ีระบุไว ้

• เป็นกลว้ยครบทั้งผล 

• เน้ือแน่น 

• ลกัษณะและคุณสมบติัตรงตามพนัธ์ุ 

• มีความสด ผลไม่เน่าเสีย ซ่ึงไม่เหมาะสมในการบริโภค 

• สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได ้

• ไม่มีรอยชํ้าท่ีเด่นชดั 

• ผลและขั้วผลมีรูปร่างปกติ ขั้วผลไม่เสียหายจากเช้ือราหรือเห่ียวแหง้ 

• ไม่มีศตัรูพืชท่ีมีผลกระทบต่อรูปลกัษณ์ทัว่ไปของผลผลิต 

• ไม่มีความเสียหายของผลผลิตเน่ืองจากศตัรูพืช ยกเวน้ความเสียหายนั้นไม่กระทบต่อ 

คุณภาพการบริโภค 

• ไม่มีเกสรแหง้ติดอยู ่

• ไม่มีความเสียหายเน่ืองจากอุณหภูมิตํ่า หรือสูง 

• ไม่มีความช้ืนท่ีผดิปกติจากภายนอกบนผล ทั้งน้ีไม่รวมหยดนํ้าท่ีเกิดหลงัจากนาํออก 

จากหอ้งเยน็ และจากการเก็บรักษาในสภาวะปรับอากาศ 

• ไม่มีกล่ินและรสชาติแปลกปลอม หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง 

สาํหรับกลว้ยท่ีเป็นหว ีและหวแีบ่ง ตอ้งมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติม คือ ขั้วหวมีีสภาพสมบูรณ์ รอยตดั 

ดา้นขวางเรียบ สะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีบาดแผลจากการตดัแต่งท่ีมีผลกระทบต่อรูปลกัษณ์ผลิตผล นอกจากน้ี 

กล้วยมีความแก่ได้ท่ี คือ ผลท่ีสามารถพฒันาเป็นสุกได้ หลังจากเก็บเก่ียวจากต้นโดยมีความแก่ในระดบัท่ี

เหมาะสม ทั้งน้ีเหมาะสมกบัพนัธ์ุและแหล่งปลูก คุณภาพการรับประมานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และผลอยู่

ในสภาพท่ียอมรับไดเ้ม่ือถึงปลายทาง 
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  (1.2) การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ 

• ชั้นพิเศษ (Extra Class) ผลกลว้ยในชั้นน้ีตอ้งมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลกัษณะรูปทรง สี และ 

รสชาติตรงตามพนัธ์ุ ผลไม่มีรอยตาํหนิ ยกเวน้มีรอยตาํหนิผวิเผนิเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

และไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะโดยทัว่ไปของผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงในบรรจุภณัฑ ์

• ชั้นหน่ึง (Class I) ผลกลว้ยในชั้นน้ีมีคุณภาพดี มีลกัษณะรูปทรง สี และรสชาติตรง 

ตามพนัธ์ุ ผลมีตาํหนิด้านสี หรือรูปร่างผลได้เล็กน้อย ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะทัว่ไปของผล คุณภาพ 

คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงในบรรจุภณัฑ ์ผวิมีตาํหนิไดเ้ล็กนอ้ยจากการเสียดสี หรืออ่ืนๆ โดยรวมได้

ไม่เกิน 2 ตารางเซนติเมตร (cm2) ของพื้นท่ีผวิทั้งหมด และตาํหนิดงักล่าวตอ้งไม่มีผลต่อเน้ือกลว้ย 

• ชั้นสอง (Class II) ชั้นน้ีรวมกลว้ยท่ีมีคุณภาพไม่เขา้ชั้นท่ีสูงกวา่ แต่มีคุณภาพขั้นตํ่า 

ดงัขอ้ 1.1 มีตาํหนิดา้นรูปร่าง หรือสีผิดปกติไดบ้า้ง โดยกลว้ยยงัคงลกัษณะท่ีสําคญั เช่น คุณภาพ และคุณภาพ

การเก็บรักษา ผิวมีตาํหนิอนัเน่ืองจากแผลเป็นหรือการเสียดสี ความเสียหายดงักล่าว โดยรวมไม่เกิน 4 ตาราง

เซนติเมตร (cm2) ของพื้นท่ีผวิทั้งหมด และตาํหนิดงักล่าวตอ้งไม่มีผลต่อเน้ือกลว้ย 

(2) ขอ้กาํหนดเร่ืองขนาด 

 (2.1) ขนาดของกลว้ยหอมทอง และกลว้ยไข่ จะพิจารณาจากนํ้าหนกัผล หรือความยาวผล หรือ 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัตารางท่ี 5-6 
 

    ตารางท่ี 5 แสดงรหสัขนาดของกลว้ยหอมทอง 
 

รหัส 

ขนาด 

นํา้หนักผล 

(กรัม) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 

1 > 230 > 24 > 4.6 

2 > 200-230 > 22-24 > 4.3-4.6 

3 > 170-200 > 20-22 > 4.0-4.3 

4 > 140-170 > 18-20 > 3.6-4.0 

5 > 110-140 > 16-18 > 3.3-3.6 

6 > 80-110 > 14-16 > 3.0-3.3 

7 70-80 12-14 2.8-3.0 

 

 

  

 

(ท่ีมา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 
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    ตารางท่ี 6 แสดงรหสัขนาดของกลว้ยไข ่
 

รหัส 

ขนาด 

นํา้หนักผล 

(กรัม) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 

1 > 100 > 13 > 3.8 

2 > 85-100 > 11-13 > 3.5-3.8 

3 > 70-85 > 9-11 > 3.0-3.5 

4 > 55-70 > 7-9 > 2.5-3.0 

5 > 40-55 > 7 > 2.0-2.5 

 
  

  (2.2) วธีิการเลือกผลกลว้ยในการวดัขนาดความยาวและเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

• กรณีเป็นหว ีใหใ้ชผ้ลเด่ียว หรือผลใดผลหน่ึงของผลคู่ท่ีอยูก่ึ่งกลางของหวแีถวนอก 

• กรณีเป็นหวแีบ่งใหใ้ชผ้ลเด่ียวท่ีติดกบัรอยตดัหว ีและอยูแ่ถวนอกของหวแีบ่ง กรณีท่ี 

หวแีบ่งนั้นมีรอยตดัสองขา้งใหใ้ชค่้าเฉล่ียท่ีวดัจากผลท่ีติดกบัรอยตดัหวทีั้งสองขา้ง และอยูแ่ถวนอกของหวแีบ่ง 

  (2.3) วธีิวดัขนาดของผลกลว้ย 

• ความยาวของผลกลว้ย ใหว้ดัจากส่วนโคง้ดา้นนอกจากปลายผลถึงฐานขั้วผล 

• เส้นผา่ศูนยก์ลางของผลกลว้ย ใหว้ดัจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของผลกลว้ย 

• นํ้าหนกัผลกลว้ย ใหค้าํนวณจากนํ้าหนกัผลกลว้ยทั้งหวหีารดว้ยจาํนวนผลกลว้ย 

(3) สารปนเป้ือน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของมาตรฐานสินคา้ 

เกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง สารปนเป้ือน 

(4) สารพิษตกคา้ง ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของมาตรฐานสินคา้ 

เกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง สารพิษตกคา้ง 

 8.2 คุณภาพของผลติภัณฑ์จากกล้วย  

 (1) นํ้ ากล้วย (Banana drink) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้จากการนาํกล้วยท่ีอยู่ในสกุล Musa Linn. เช่น          

กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือนาง อาจนาํไปน่ึงก่อนปอกเปลือก แลว้นาํเน้ือกลว้ยมาตีป่นกบันํ้ า กรอง อาจมีการปรุง

แต่งกล่ินรสและเติมส่วนผสมอ่ืน เช่น นํ้าตาล กรดซิทริก นํ้านมถัว่เหลือง ชาเขียว นมผง ครีมเทียม อาจเติม   

สเตบิไลเซอร์ นาํไปฆ่าเช้ือโดยวธีิพาสเจอร์ไรซ์ก่อนหรือหลงับรรจุ และตอ้งเก็บรักษาโดยการแช่เยน็ มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน นํ้ากลว้ย มาตรฐานเลขท่ี มผช.1483/2558 (สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2558) 

ไดก้าํหนดคุณภาพของนํ้ากลว้ยไว ้ดงัน้ี 

 

(ท่ีมา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 
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(1.1) ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งเป็นของเหลวใสหรือขุ่น อาจตกตะกอนเม่ือวางทิ้งไว ้ 

(1.2) สี ตอ้งมีสีดีตามธรรมชาติของนํ้ากลว้ย และส่วนประกอบท่ีใช ้

(1.3) กล่ินรส ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของนํ้ากลว้ย และส่วนประกอบท่ีใช ้ไม่มีกล่ินรส 

อ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กล่ินแอลกอฮอล ์กล่ินรสเปร้ียวบูด 

(1.4) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช ้เช่น เส้นผม ดิน  

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์ 

(1.5) วตัถุเจือปนอาหาร  

• หา้มใชสี้สังเคราะห์ทุกชนิด 

• หา้มใชว้ตัถุกนัเสียทุกชนิด เวน้แต่กรณีท่ีติดมากบัวตัถุดิบใหเ้ป็นตามชนิดและปริมาณ 

ท่ีกฎหมายกาํหนด 

• หากมีการใชส้ารใหค้วามหวานแทนนํ้าตาล ใหใ้ชไ้ดต้ามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมาย 

กาํหนด  

  (1.6) จุลินทรีย ์ 

• จุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งไม่เกิน 1 × 104 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

• แซลโมเนลลา ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 มิลลิลิตร 

• สแตฟิโลคอ็กคสั ออเรียส ตอ้งนอ้ยกวา่ 10 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

• บาซิลลสั ซีเรียส ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

• คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

• ลิสเทอเรีย มอนอไซโทจีเนส ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 มิลลิลิตร 

• โคลิฟอร์ม โดยวธีิเอม็พีเอน็ ตอ้งนอ้ยกวา่ 2.2 ต่อตวัอยา่ง 100 มิลลิลิตร 

• เอสเชอริเชีย โคไล ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 100 มิลลิลิตร 

• ยสีตแ์ละรา ตอ้งนอ้ยกวา่ 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

(2) กลว้ยอบ (Dried banana) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการนาํกลว้ยทั้งผลหรือกลว้ยท่ีตดัแต่งเป็นรูปทรง 

ตามตอ้งการ มาทาํใหแ้หง้โดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยห์รือแหล่งพลงังานอ่ืน อาจปรุงแต่งรสก่อนหรือหลงั

การทาํให้แห้งด้วยส่วนประกอบอ่ืน เช่น นํ้ าผึ้ ง หรือวตัถุปรุงแต่งกล่ินรสอ่ืนก็ได้ อาจตกแต่ง เคลือบ หรือ     

สอดไส้ดว้ยส่วนประกอบอ่ืน เช่น ช็อกโกแลต งา ผลไมก้วน มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน กลว้ยอบ มาตรฐาน

เลขท่ี มผช.112/2558 (สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2558) ไดก้าํหนดคุณภาพของกลว้ยอบไว ้

ดงัน้ี 
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  (2.1) ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งนุ่ม ไม่แข็งกระดา้ง ในภาชนะบรรจุเดียวกนัตอ้งมีรูปทรงและขนาด

ใกลเ้คียงกนั 

  (2.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของกลว้ยอบและส่วนประกอบท่ีใช ้

  (2.3) กล่ิน ตอ้งมีกล่ินท่ีดีตามธรรมชาติของกล้วยอบและส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ินอ่ืนท่ี    

ไม่พึงประสงค ์เช่น กล่ินอบั กล่ินหืน กล่ินไหม ้

  (2.4) กล่ินรส ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของกลว้ยอบและส่วนประกอบท่ีใช ้ไม่มีกล่ินรส

อ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์

  (2.5) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน 

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์

  (2.6) วอเตอร์แอกทิวิตี ตอ้งไม่เกิน 0.85 การทดสอบให้ใชเ้คร่ืองวดัวอเตอร์แอกทิวิตีท่ีควบคุม

อุณหภูมิท่ี (25±2) องศาเซลเซียส 

หมายเหตุ วอเตอร์แอกทิวตีิเป็นปัจจยัสาํคญัในการควบคุมและป้องกนัการเส่ือมเสียของ 

ผลิตภณัฑ์อาหาร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากค่าวอเตอร์แอกทิวิตีเป็นปัจจยัท่ีช้ี

ระดบัปริมาณนํ้าอิสระท่ีเช้ือจุลินทรียใ์ชใ้นการเจริญเติบโต 

  (2.7) วตัถุเจือปนอาหาร ห้ามใช้สีและวตัถุกนัเสียทุกชนิด เวน้แต่กรณีท่ีติดมากบัวตัถุดิบให้

เป็นไปตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด 

  (2.8) จุลินทรีย ์

• จุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งนอ้ยกวา่ 1 × 106 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

• แซลโมเนลลา ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 กรัม 

• สแตฟิโลคอ็กคสั ออเรียส ตอ้งนอ้ยกวา่ 10 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

• เอสเชอริเชีย โคไล โดยวธีิเอม็พีเอน็ ตอ้งนอ้ยกวา่ 3 ต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

• ยสีตแ์ละรา ตอ้งนอ้ยกวา่ 1 × 103 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

(3) แป้งกลว้ย เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการนาํผลกลว้ยมาปอกเปลือก อาจน่ึงหรือลวกก่อนปอกเปลือก 

หั่นเป็นช้ินบาง ทาํให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตยห์รือแหล่งพลังงานอ่ืน บดให้ละเอียด ร่อนผ่าน

ตะแกรง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แป้งกล้วย มาตรฐานเลขท่ี มผช.1375/2550 (สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2550) ไดก้าํหนดคุณภาพของกลว้ยอบไว ้ดงัน้ี 

  (3.1) ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งเป็นผงละเอียด แหง้ ไม่จบัตวัเป็นกอ้น 

  (3.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของแป้งกลว้ย 

  (3.3) กล่ิน ตอ้งมีกล่ินท่ีดีตามธรรมชาติของแป้งกลว้ย ปราศจากกล่ินอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น 

กล่ินอบั กล่ินหืน 
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  (3.4) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน 

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์

  (3.5) ความช้ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 12 โดยนํ้าหนกั 

  (3.6) จุลินทรีย ์ยสีตแ์ละรา ตอ้งไม่เกิน 500 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

 นอกจากน้ี ยงัมีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์จากกล้วยอ่ืนๆ ได้แก่ มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน กล้วยในนํ้ าผึ้ ง มาตรฐานเลขท่ี มผช.757/2548 และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ซอสกล้วย 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.1223/2549  
 

9. กรรมวธีิการแปรรูปกล้วย (วชิยั, 2559) 

 กล้วยเป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดหน่ึงท่ีปลูกง่าย ให้ผลผลิตจาํนวนมาก  และสามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ไดทุ้กส่วน โดยผลสุกนอกจากจะใชรั้บประทานเป็นผลไมแ้ลว้ ยงัสามารถนาํมาปรุงอาหารคาวหวาน

และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ เทคโนโลยีการแปรรูปกลว้ยทั้งดา้นอาหาร และไม่ใช่อาหาร สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

 (1) การอบ/ตาก เป็นการใชเ้ทคโนโลยีการอบแห้ง/ตากแห้ง อุณหภูมิท่ีใชไ้ม่เกิน 70 องศาสเซลเซียส 

เป็นการระเหยนํ้าออกนํ้าตาลในกลว้ยจะเพิ่มข้ึน มีการบ่มในขั้นตอนสุดทา้ยก่อนนาํสู่ตลาด 

 (2) การทอด เป็นการใช้เทคโนโลยีการระเหยนํ้ าออก โดยการทอดในนํ้ ามนัท่ีร้อน อุณหภูมิท่ีใช ้      

160-180 องศาเซลเซียส หากเป็นกลว้ยดิบมีส่วนประกอบเป็นแป้ง การทอดทาํให้แห้งและกรอบ เช่น กลว้ยฉาบ 

หากเป็นช้ินหนา จะกรอบนอกนุ่มใน เช่น กลว้ยทอด 

 (3) การป้ิง เป็นการใช้ความร้อนตํ่าในการป้ิง ทาํให้แป้งกลว้ยสุกและร้อนระอุ ภายในผิวนอกจะแห้ง 

แขง็ และเน้ือในนุ่ม อุณภูมิความร้อนท่ีใชป้ิ้งจะสูงเกิน 100 องศาเซลเซียส  

 (4) การตม้/น่ึง กลว้ยท่ีห่ามจะนาํไปตม้ในนํ้ าร้อน หรือน่ึงดว้ยไอนํ้ าจนสุก และลอกเปลือกออกไดง่้าย 

หากตม้/น่ึง จนสุก จะใชก้ลว้ยตม้ผสมมะพร้าวคลุกนํ้าตาล 

 (5) การแปรรูปเชือกกลว้ย จะใชมื้อ /เคร่ือง ฉีด/ดึง กาบกลว้ยออกเป็นเส้น ตามยาวรมดว้ยกาํมะถนัแลว้

ตาก/อบ จนแหง้สนิท 

 (6) การทาํกระทงใบตอง จะเลือกใชใ้บกลว้ยท่ีอ่อน-แก่ปานกลาง ท่ีมีสภาพสมบูรณ์มาทาํความสะอาด 

อาจอบ/น่ึง/จุ่มในนํ้าร้อน ใหเ้ส้นใยอ่อนตวั แลว้พบัเป็นกระทง อาจรมกาํมะถนัแลว้ตากใหแ้หง้สนิท 
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10. ผลติภัณฑ์จากกล้วยแปรรูป  

 10.1 การแปรรูปกล้วย (เบญจมาศ, 2548) 

 กลว้ยสามารถนาํมาแปรรูปได ้2 ลกัษณะ คือ  

 (1) การแปรรูปจากกลว้ยดิบ  

• กลว้ยอบเนย กลว้ยฉาบ หรือกลว้ยกรอบแกว้ โดยใชก้ลว้ยดิบ เช่น กลว้ยนํ้าวา้ กลว้ยหอม 

กลว้ยหกัมุก นาํมาฝานบางๆ ตามยาว หรือตามขวาง อาจจะผึ่งลมสักครู่ หรือฝานลงกระทะทนัทีก็ได ้และทอด

ในกระทะท่ีใส่นํ้ามนัท่วม เม่ือช้ินกลว้ยสุกจะลอย ก็ตกัข้ึนและซบันํ้ามนัดว้ยกระดาษฟาง จากนั้นอาจนาํไปคลุก

เนย เรียกวา่ กลว้ยอบเนย หรือฉาบให้หวานดว้ยการนาํไปคลุกกบันํ้ าตาลท่ีเค่ียวจนเกือบแห้งในกระทะ เรียกวา่ 

กลว้ยฉาบ (ภาพท่ี 16) หรือนาํไปคลุกในนํ้าเช่ือม แลว้เอาลงทอดอีกคร้ังอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ กลว้ยกรอบแกว้ 

• แป้งกลว้ย นาํกลว้ยดิบมาน่ึงใหสุ้ก ปอกเปลือก หัน่ และอบใหแ้หง้ แลว้บดใหล้ะเอียดเป็นแป้ง 

ใชท้าํขนมกลว้ย และบวัลอย หรือผสมกบัแป้งเคก้ใชท้าํคุกก้ี ทาํใหมี้กล่ินหอมของกลว้ย (ภาพท่ี 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) การแปรรูปจากกลว้ยสุก  

• นํ้าผลไม ้นาํเน้ือกลว้ยท่ีสุกมาหมกัใส่เอนไซมเ์พกทิโนไลติก (Pectinolytic) ความเขม้ขน้ 

0.01  เปอร์เซ็นต ์เพื่อยอ่ย และบ่มไวท่ี้อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  นาน  1  ชัว่โมง จะไดน้ํ้ากลว้ยท่ีใส 

• เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ประเทศในทวปีแอฟริกา เช่น ยกูนัดา วรันดา บุรุรดี คองโก และ 

แทนซาเนีย นิยมนาํกลว้ยมาทาํเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตํ่า ในประเทศยกูนัดา เรียกเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีว่า วารากิ 

(Waragi) ประเทศฝร่ังเศสนาํเน้ือกล้วยสุกบดเหลวผสมกบันํ้ า และทาํให้ร้อน 65-70 องศาเซลเซียส นาน 1 

ชัว่โมง แล้วทาํให้เยน็ลงท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ต่อมาใส่เอนไซม์เพกทิเนส (Pectinase) ทิ้งไวน้าน 24 

ชัว่โมง ภายใตบ้รรยากาศท่ีเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ นาํส่วนท่ีเป็นกากมาบด แลว้นาํส่วนท่ีเป็นนํ้ ามาหมกัดว้ย

เช้ือ Saccharomyces cerevisiae ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ภายใตบ้รรยากาศท่ีมีคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ

ไนโตรเจน จะไดสุ้ราผลไมท่ี้ทาํจากกลว้ย 

(ท่ีมา : http://www.smeleader.com/ 

ขายกลว้ยฉาบ-กลว้ย/) 

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

ภาพท่ี 16 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปจากกลว้ยดิบ  
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• ไวน์กลว้ย ทาํจากกลว้ยสุกเติมนํ้าตาลหมกักบัยสีต ์จะไดไ้วน์ท่ีมีแอลกอฮอลป์ระมาณร้อยละ  

11-12 เป็นไวน์ท่ีมีรสชาติดีชนิดหน่ึง (สุนทรีย,์ 2543) 

• กลว้ยตาก นาํกลว้ยท่ีสุกงอมมาปอกเปลือก และนาํไปตากแดด 1-2 แดด จากนั้นนาํมาคลึง 

เพื่อใหก้ลว้ยนุ่ม แลว้นาํไปตากอีก 5-6 แดด หรือจนกวา่กลว้ยจะแหง้ตามตอ้งการ (ในทุกๆ วนัท่ีเก็บ ให้นาํกลว้ย

ทั้งหมดมารวมกนั นํ้าหวานจากกลว้ยจะออกมาทุกวนั และกลว้ยจะฉํ่า แลว้นาํไปตากแดด) ระวงัอยา่ใหแ้มลงวนั

ตอม ส่วนการตากอาจใชแ้สงอาทิตย ์หรือเตาอบขนาดใหญ่ท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยห์รือไฟฟ้า (ภาพท่ี 17) 

• กลว้ยกวน นาํกลว้ยสุกงอมมาย ีแลว้เคลา้กบันํ้าตาลและกะทิ นาํไปกวนในกระทะท่ีไม่เป็น 

สนิม กวนท่ีไฟอ่อนๆ จนสุกเหนียว ป้ันเป็นกอ้นกลม หรือส่ีเหล่ียม แลว้ห่อดว้ยกระดาษแกว้ (ภาพท่ี 17) 

• ทอฟฟ่ีกลว้ย คลา้ยกลว้ยกวน แต่ใส่แบะแซ จึงทาํใหแ้ขง็กวา่กลว้ยกวน (ภาพท่ี 17) 

• ขา้วเกรียบกลว้ย ใชก้ลว้ยสุกผสมกบัแป้งและเกลือ อาจเติมนํ้าตาลเล็กนอ้ยนวดแลว้ทาํเป็น 

แท่งยาวๆ น่ึงให้สุก  เม่ือสุกปล่อยทิ้งไวใ้ห้เยน็ ฝานเป็นช้ินบางๆ ตากแดดให้แห้ง แลว้นาํมาทอดรับประทาน

เป็นอาหารวา่ง ขา้วเกรียบกลว้ยน้ีหากใชก้ลว้ยท่ีมีกล่ินจะทาํใหห้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 นอกจากน้ี ยงัสามารถนาํผล ปลี และหยวกกลว้ย มาทาํอาหารทั้งคาวและหวานได ้เช่น กลว้ย

เช่ือม ขนมกลว้ย ขา้วตม้มดั แกงเลียงหวัปลี ยาํหวัปลี ทอดมนัหวัปลี แกงหยวกกลว้ย เป็นตน้ การแปรรูปกลว้ย

สามารถช่วยเก็บรักษาผลผลิตไวไ้ด้นานข้ึน รวมถึงช่วยสร้างผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด ส่งผลใหส้ามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรอีกดว้ย 

 

 

 

(ท่ีมา : http://arit.kpru.ac.th) 

ภาพท่ี 17 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปจากกลว้ยสุก 

(ท่ีมา : https://khoku3.wordpress.com/ 

กลุ่มผูผ้ลิต-ผูป้ระกอบก/) 

(ท่ีมา : http://www.thaihof.org/main/ 

article/detail/2448) 
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 10.2 การพฒันาผลติภัณฑ์กล้วยแปรรูป (สาํนกัเทคโนโลยีชุมชน, 2559) 

กลว้ยเล็บมือนางเป็นกลว้ยท่ีปลูกกนัมากในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัชุมพร ผลมี

ลักษณะคล้ายน้ิวมือ เน้ือนุ่ม เม่ือสุกมีกล่ินหอมและมีรสหวาน ประกอบกับมีสารอาหารท่ีสําคัญ คือ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ วิตามินเอ และวิตามินซี ทาํให้เป็นท่ีนิยมสําหรับผูบ้ริโภค กรมวิทยาศาสตร์

บริการ จึงใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารในการศึกษาวิจยัแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง เพื่อพฒันาให้เกิด

ผลิตภณัฑช์นิดใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผลิตภณัฑ์จากการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง (ภาพท่ี 18)

ไดแ้ก่ นํ้ากลว้ยพร้อมด่ืม นํ้ากลว้ยเล็บมือนางหวานเขม้ขน้ เคร่ืองด่ืมนํ้ ากลว้ยก่ึงสําเร็จรูป แป้งกลว้ยเล็บมือนาง 

กล้วยเล็บมือนางอบเนย กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางแผ่นบาง กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ         

(รสปาปริกา รสบาร์บีคิว) คุกก้ีกล้วยเล็บมือนาง ขา้วเกรียบกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนางหยี ทองมว้น  

กล้วยเล็บมือนาง แยมกล้วยเล็บมือนางผสมนํ้ าส้มเขียวหวาน แยมกล้วยเล็บมือนางผสมสับปะรด                

กล้วยเล็บมือนางในนํ้ าเช่ือม หรือในนํ้ ากะทิ บรรจุในขวดแก้วหรือกระป๋อง และไอครีมกล้วยเล็บมือนาง        

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนน้ีทาํให้มีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์         

และเทคโนโลย ีท่ีเรียกวา่ “หมู่บา้นผลิตภณัฑก์ลว้ยแปรรูป” อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.dss.go.th/images/applied-research/2557/04-2557.pdf) 

ภาพท่ี 18 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง 
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11. บทสรุป 

 คนไทยรู้จกัใช้ประโยชน์จากกล้วยมาตั้ งแต่สมยัโบราณ ไม่ว่าจะบริโภคเป็นอาหาร ใช้ประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ หรือใชป้ระโยชน์ในงานดา้นอ่ืนๆ  นบัเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เน่ืองจาก

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณช่วยป้องกนัและรักษาโรคไดห้ลายชนิด ซ่ึงนอกจากจะบริโภคสดแลว้ 

ยงัสามารถนํากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ได้มากมาย ในปัจจุบนัมีการพฒันาผลิตกล้วยเชิง

อุตสาหกรรมแปรรูปมากข้ึน ทาํใหส้ามารถป้องกนักลว้ยสดลน้ตลาด ยกระดบัราคาผลผลิตไม่ให้ตกตํ่า ช่วยยืด

อายกุารเก็บรักษา ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ และสร้าง

รายได้ท่ีดีให้แก่ประเทศ ด้วยเหตุน้ี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงนาํองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารมาใช้ใน

การศึกษาวิจยัการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนาง ในจงัหวดัชุมพร เพื่อพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ และเพิ่ม

มูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนน้ี ทาํให้มีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดหมู่บา้น      

แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเรียกวา่ “หมู่บา้นผลิตภณัฑ์กลว้ยแปรรูป” อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร เป็น

การสร้างงาน สร้างรายได ้และสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย  
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