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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
"กล้ ว ย" เป็นพืชที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพืช

สารพัดประโยชน์ที่ปลูกไว้กินผลและขายภายในประเทศ รวมทั้งส่งออกไปขายยัง
ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
กล้วยมีกี่ชนิด หลายคนอาจตอบว่า กล้วยไข่ กล้วยน�้ำว้า หรือกล้วยหอม แต่
ความจริงแล้ว ยังมีกล้วยอีกมากมายหลายชนิดที่มีผลลักษณะแปลก ๆ ซึ่งบางคน
อาจไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เราได้รวบรวมไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ โดยจะพาไปรู้จัก
ส่วนต่าง ๆ ของกล้วย ถิน่ ก�ำเนิดของกล้วย รูจ้ กั กล้วยแต่ละสายพันธุ์ จากทีเ่ คยกินกล้วย
หลายคนอาจอยากปลูกกล้วย เราก็แนะน�ำวิธีการปลูกกล้วยอย่างง่าย ๆ การป้องกัน
โรคและก�ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งแนะน�ำเมนูอาหารจากกล้วย การแปรรูปกล้วย
นอกจากนีย้ งั สอดแทรกเนือ้ หาเรือ่ งวิถชี วี ติ ของคนไทยทีน่ �ำส่วนต่าง ๆ ของกล้วย
มาใช้ประโยชน์ไว้ด้วย ซึ่งนานมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยท�ำให้
ท่านผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกล้วยและเห็นคุณค่าของเกษตรกรรม
นานมีบุ๊คส์

ถึงครูและผู้ปกครอง

กล้วยช่วยรัก

เริ่ มต้นด้วยการอ่าน

กล้วยทุกต้นที่เราปลูก
กล้วยช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมไ

หนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักผัก
ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  เนื้อหาในเล่ม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งน�ำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือท�ำด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป
แนะน�ำให้ รู ้ จั ก กล้ ว ย เริ่ ม
ตั้งแต่ลักษณะทั่วไป แหล่งก�ำเนิด
และพันธุก์ ล้วยทีป่ ลูกในประเทศไทย
เนื้อหาส่วนนี้ช่วยปูพื้นฐาน
ให้เข้าใจธรรมชาติของกล้วย ซึ่งน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกได้

สายพันธุ์กล้วยในประเทศไทย

กลุ่มกล้วยลูกผสม

เคยแปลกใจไหมว่ า ท� า ไมกล้ ว ยจึ ง มี ลั ก ษณะไม่ เ หมื อ นกั น เช่ น บางชนิ ด มี ผ ลโต
เรียวยาว บางชนิดผลเล็กป้อม บางชนิดมีเมล็ดมาก นัน่ เพราะว่ากล้วยมีหลากหลายสายพันธุ์
มีสายพันธุ์ไหนกันบ้าง ไปดูกันเลย
น่ากิน
ทั้ งนั้นเลย!

กลุ่มสายพันธุ์กล้วย

เดิมพันธุ์กล้วยมีเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกล้วยป่า (จีโนม* A) และกลุ่ม
กล้วยตานี (จีโนม B) ต่อมากล้วยทั้งสองพันธุ์ได้ผสมข้ามสายพันธุ์ จนได้กล้วย
พันธุ์ลูกผสม เราจึงแบ่งพันธุ์กล้วยได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกล้วยป่า กลุ่มกล้วยตานี
และกลุ่มกล้วยลูกผสม

กลุ่มกล้วยป่า (จี โนม A)

ถิ่นก�าเนิดอยู่ในป่า มีเนื้อนุ่ม รสชาติหวานหอม
แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
กล้วยป่าผลเล็ก ได้แก่ กล้วยไข่ กล้วยไข่ทอง
ร่วง กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอมจันทร์ กล้วยน�้านม
กล้วยทองกาบด�า และกล้วยหอมจ�าปา
กล้วยป่าผลใหญ่ ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วย
หอมเขียว กล้วยนาก กล้วยไข่พระตะบอง และกล้วย
คลองจัง

กล้วยร้อยหวี

กล้วยช่วยลดโลกร

ต้นกล้วยจะดูดซับแก๊สคาร
น�าไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ออกซิเจนออกมา ซึ่งมีส่วนช่วยให
ของโลกเย็นลง

กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ย

กล้วยกลุ่มนี้มีแป้งมาก รสหวานจัด เกิดจากการผสมของกล้
ยป่วายไปพร้
(A) อมกับพ
ถ้าปลูกวกล้
และกล้วยตานี (B) ผลมีขนาดแตกต่างกันตามสายพัจะช่
นธุ์ มีวทยเป็
ั้งทีน่กพีิน่เผลสดและ
ลี้ยงคอยบังแดด ให
ต้องท�าให้สุกก่อนกิน แบ่งได้ดังนี้
พืชทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
กลุ่ม AAB เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่า 2 ส่วนกับกล้วยตานี 1 ส่วน
มีรสหวาน เนื้อเหนียวนุ่ม เช่น กล้วยนิ้วมือนาง กล้วยนมสาว กล้วยกล้าย
กล้วยงาช้าง กล้วยร้อยหวี
กลุ่ม ABB เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่า 1 ส่วนกับกล้วยตานี 2 ส่วน
ได้แก่ กล้วยหักมุก กล้วยหักมุกเขียว กล้วยหักมุกนวล กล้วยน�้าว้าแดง กล้วย
น�้าว้าเหลือง กล้วยน�้าว้าด�า กล้วยหิน
กลุ่ม ABBB เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่า 1 ส่วนกับกล้วยตานี 3 ส่วน
ได้แก่ กล้วยเทพรสหรือเรียกอีกชื่อว่า กล้วยทิพรส
กลุ่ม AABB เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่า 2 ส่วนผสมกับกล้วยตานี
2 ส่วน ในประเทศไทยมีอยู่ชนิดเดียวคือกล้วยเงิน
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หน้าตาแปลกจั ง
จะอร่อยไหมนะ

กล้วยเทพรส

กล้วยหักมุก

กล้วยเทพพนม

กลุ่มกล้วยตานี (จี โนม B)

กล้วยนาก

14

มีถิ่นก�าเนิดจากป่า แต่ผลมีเนื้อแข็ง รสไม่หวาน
บางชนิดมีเมล็ด นิยมใช้ผลอ่อนท�าอาหารโดยท�าให้สุก
ก่อนกิน ได้แก่ กล้วยเทพพนม กล้วยตานี และกล้วย
เล็บช้างกุด

กล้วยหิน

กล้วยงาช้าง

15

*จีโนม หมายถึง ข้อมูลทางพันธุุกรรมหรือยีนทั้งหมดที่มีสมบัติควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง

เค้กกล้วยหอม

สอดแทรกภาพจริง

ลองนึ ก ดู สิ ว ่ า ถ้ า เราได้ กิ น เค้ ก กล้ ว ยหอม
เนื้อเนียนนุ่ม รสหวานละมุนลิ้นจะรู้สึกดีแค่ไหน
ยิ่งถ้าได้กินคู่กับนมหรือชาร้อนก็คงอร่อยล�้าเกิน
ค�าบรรยาย วันนี้จึงขอเสนอเมนูเค้กกล้วยหอมที่
ใครชิมเป็นต้องติดใจ

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู
วิธกี ารปลูกกล้วยโดยเริม่ ตัง้ แต่การเลือกพืน้ ที่ เลือกพันธุ์ การปลูก
และดูแล รู้จักโรคและศัตรูกล้วย การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและ
ท�ำอาหาร
เนื้อหาส่วนนี้มีกรอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องปรุงที่ต้องเตรียม
อธิบายวิธีการท�ำเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ จึงใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติได้ดี

ส่วนผสม

• กล้วยหอมสุก 200 กรัม
• น�้ำตำลทรำยแดง 180 กรัม
• แป้งสำลี 200 กรัม • ไข่ไก่ 3 ฟอง
• เกลือ 1/2 ช้อนชำ • ผงฟู 1 1/2 ช้อนชำ
• น�้ำมันพืช 1 ถ้วยตวง

3

น�าขนมเข้าเตาอบ โดยใช้ความร้อน 300-400
องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
อย่าลืมอุ่นเตา
ก่อนอบขนมนะ

วิธีท�ำ

1

2

36

บดกล้วยหอมจนละเอียด ผสมส่วนผสมทัง้ หมด
ให้เข้ากัน

เทใส่ถาดหรือพิมพ์ที่ทาน�้ามันไว้

4

เมื่ อ ขนมสุ ก น� า ออกจากเตาอบ เพี ย งเท่ า นี้
เค้กกล้วยหอมอุ่นร้อนก็พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้
ลิ้มลอง

กษาสิ่งแวดล้อม

ปลูกครั้งเดียวเพิ่มจ�านวน
มหาศาล

กมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้โลกน่าอยู่ มาดูกันว่า
ได้อย่างไรบ้าง

หลังจากปลูกแล้ว ต้นกล้วยจะแตกหน่อออกมา
เรื่อย ๆ เราสามารถขุดหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์ต่อได้อีก
และหน่อกล้วยที่เราย้ายไปปลูกตามที่ต่าง ๆ ก็จะแตก
หน่อเพือ่ ขยายพันธุไ์ ด้อกี จ�านวนมหาศาล

ร้อน

ร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
ง จากนั้นจะคายแก๊ส
ห้อุณหภูมิบรรยากาศ

กล้วยทนต่อความแห้งแล้ง

กล้วยเป็นพืชอวบน�า้ เมือ่ ฤดูแล้งมาถึง กล้วยจะ
ใช้น�้าที่เก็บไว้ในล�าต้นมาหล่อเลี้ยงตัวเองให้รอดจาก
สภาพแวดล้อมทีข่ าดแคลนน�า้ ไปได้

กล้วยช่วยอนุรักษ์ดิน

เศษซากจากการย่อยสลายของใบและล�าต้นจะ
เป็นปุ๋ยส�าหรับบ�ารุงดิน ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
สามารถท�าการเกษตรได้ผลดี

กล้วยสร้างความร่มรื่ น
ให้ที่อยู่อาศัย

ยงที่ดี

พืชชนิดอื่น ๆ ต้นกล้วย
ห้น�้าและความชื้นแก่

ใบกล้วยมีขนาดใหญ่ ช่วยสร้างร่มเงา บดบัง
และลดความร้ อ นของแสงแดด ให้ ค วามร่ ม เย็ น กั บ
ทีพ่ กั อาศัยได้เป็นอย่างดี

ต้นกล้วยและใบกล้วยย่อย
สลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

กล้วยเป็นแนวกันไฟป่า

กล้วยมีฉายาว่า “พืชนักผจญเพลิง” เมื่อมีไฟป่า
แม้ไฟจะลุกไหม้อย่างร้อนแรง หากเจอแนวต้นกล้วย
ไฟป่าจะอ่อนก�าลังลง แทบไม่สามารถผ่านไปไหม้ป่า
ส่วนอืน่ ได้

วัสดุที่ท�าจากต้นกล้วยและใบกล้วย เช่น ต้น
กล้วยที่ใช้ท�ากระทง ใบตองที่ใช้ห่ออาหาร สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
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อธิบายวิ ธีปฏิบัติ
เป็นขั้นตอน
กล้วยบวชชี

ส่วนผสม

• กล้วยน�้ำว้ำ 8 ลูก (เลือกกล้วยห่ำม ๆ)
• หัวกะทิ 450 มิลลิลิตร
• หำงกะทิ 500 มิลลิลิตร
• ใบเตย 2 ใบ • น�้ำตำลปี๊บ 40 กรัม
• น�้ำตำลทรำยขำว 40 กรัม
• เกลือ 1/4 ช้อนชำ

กล้วยบวชชีเป็นของหวานทีถ่ กู ใจใครหลายคน
การท� า กล้ ว ยบวชชี มี ขั้ น ตอนไม่ ยุ ่ ง ยาก เชื่ อ ว่ า
ทุกคนต้องท�าได้แน่ เริม่ จากเตรียมวัตถุดบิ ให้พร้อม
แล้วเข้าครัวแสดงฝีมือกันเลย

วิธีท�ำ

1

ปอกเปลือกกล้วยและ
หั่นครึ่งทั้งทางขวาง
และทางยาว กล้วย
1 ลูกผ่าได้ประมาณ 4 ชิ้น

2

ต้มหางกะทิ ใส่ใบเตย เมือ่ เดือดแล้วให้ใส่กล้วย
ที่หั่นเตรียมไว้ลงไป

4

5
3

ต้มต่อจนเดือดจึงใส่หัวกะทิ ปล่อยให้ เ ดื อ ด
อีก 3 นาที ถ้าต้องการให้กะทิข้นเหนียวก็ใส่
แป้งมันประมาณ 1 ช้อนชา คนให้ละลาย

เมื่อสุกได้ที่แล้วดับไฟ
ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ

รอเดือดอีกครั้ง แล้วเติมน�้าตาลปี๊บ น�้าตาล
ทรายขาว และเกลือเล็กน้อย
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ส่วนที่ 3 เกร็ดความรู้เสริ ม
สอดแทรกข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ เช่ น
คุณค่าทางโภชนาการ วิถีไทยกับงานใบตอง
และเทคนิคการปลูกผักบนต้นกล้วย
ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ เห็ น ความส�ำคั ญ และ
น�ำไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันได้
เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน

สานต่อด้วยการลงมือปฏิบัติ

ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก เมื่ออ่าน
จบแล้วควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กลงมือปลูกกล้วยด้วยตนเอง
กล้วยใช้เวลาเจริญเติบโตหลายเดือน ระหว่างนี้ควรกระตุ้นให้
เด็กสังเกตและจดบันทึกการเจริญเติบโตของกล้วย  การสังเกตเป็น
พื้นฐานส�ำคัญของการเพาะปลูก เพราะช่วยให้รู้ว่าพืชผักสมบูรณ์ดี
หรือไม่ หากมีปัญหาหรือโรคระบาด ก็จะแก้ไขได้ทัน
แนะน�ำให้เด็กน�ำกล้วยสุกมาแปรรูปหรือท�ำอาหาร เพื่อให้
เด็กเกิดความภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการท�ำเกษตรกรรม ซึ่งจะ
กระตุ้นให้เด็กรักและสนใจอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

สารบัญ
ความรู้ทั่วไป
รู้จักกล้วย.................................................8
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กล้วยกับวิถีชีวิตคนไทย...........................12
สายพันธุ์กล้วยในประเทศไทย..................14
กล้วยพันธุ์นี้ปลูกไว้ขาย...........................16

ลองท�ำดู: ปลูก
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เรียกว่า ใบตอง มีขนาดใหญ่ ยาวรี ปลายมน
กว้าง 40-70 เซนติเมตร ยาว 150-250 เซนติเมตร
เส้นใบเป็นริ้วขนาน เห็นเส้นกลางใบหรือก้านใบชัด

ใบ

อยู่รวมกันเป็นแผงเรียกว่า หวี หลายหวี
เรี ย กว่ า เครื อ มี รู ป ร่ า ง ขนาด และสี แ ตกต่ า ง
กันตามสายพันธุ์ ผลดิบมีสีเขียว มียาง รสฝาด
ผลสุกมีสีเหลือง สีม่วงแดง หรือสีเขียวอมเหลือง
รสหวาน บางพันธุ์มีเมล็ดสีด�ำ

ผล

กล้วยเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มีวิวัฒนาการของสายพันธุ์มานานกว่า 50 ล้านปี มนุษย์น�ำกล้วยมาปลูกไว้
ใกล้ที่พักอาศัยเพื่อใช้เป็นอาหาร กล้วยปลูกง่าย โตไว และให้ผลผลิตตลอดปี มนุษย์ชอบกินกล้วยเพราะอิ่มท้อง
สัตว์อีกหลายชนิด เช่น ช้าง ลิง กระรอก นก ค้างคาว ก็ชอบกินกล้วยเช่นกัน ส่วนต่างๆ ของกล้วยมีดังนี้

รู้จักกล้วย

9

อยู่ใต้ดิน เป็นล�ำต้นจริงของกล้วย รูปร่างค่อนข้างกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 เซนติเมตร

เหง้า

ต้ น อ่ อ นที่ ง อกออกจาก
เหง้าหรือล�ำต้นใต้ดิน จะงอก
ขึ้นมาใกล้ ๆ โคนต้นเดิม

หน่อ

ล�ำต้นที่มองเห็นคือกาบใบ เป็น
แผ่ น ก้ า นใบที่ ซ ้ อ นกั น แน่ น เป็ น รู ป ทรง
กระบอกงอกจากเหง้า เมื่อโตเต็มที่สูง
2-9 เมตร ภายในมี แ กนสีข าวเรีย กว่ า
หยวก

ล�ำต้นเทียม

เป็นระบบรากฝอย งอกออกจากเหง้าและ
แผ่กระจายใต้ดินเป็นบริเวณกว้าง

ราก

เรียกว่า ปลี รูปร่างเรียวรี ปลาย
แหลม มีกาบรองดอกสีแดงอมม่วงซ้อน
เป็นชั้น  มี 2 ส่วน คือ
ดอกย่อยเพศผู้ สีขาวนวล ถูก
ห่ อ หุ ้ ม ด้ ว ยกาบรองดอกสี แ ดงอมม่ ว ง
อยู่ส่วนปลาย เรียกว่า หัวปลี  
ดอกย่อยเพศเมีย คือส่วนที่
พั ฒ นาเป็ น ผลกล้ ว ย เรี ย งเป็ น แผงอยู ่
เหนือส่วนหัวปลี

ดอก

