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กลวย

เปนผลไมทค่ี นไทยรูจ กั กันมานานควบคูม ากับประเทศไทย โดย
ไมรแู นชดั วามีมาตัง้ แตเมือ่ ไร ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลวยมีถน่ิ กําเนิดในแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิประเทศ ดังกลาว
และจากการศึกษาทางวิวัฒนาการ พบวา กลวยมีววิ ฒ
ั นาการมาถึง 50 ลานป
แลว ดังนัน้ จึงเปนไมผลที่มนุษยรูจักบริโภคเปนอาหารกันอยางแพรหลาย
โดยทั่ ว ไปกล ว ยได เ ริ่ ม มี ก ารแพร จ ากเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใตไปยังหมูเกาะ
ตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟค พรอมๆกับการอพยพของประชากร ตัง้ แตตน
คริสตศกั ราช เปนตนมา และไดมีการแพรกระจายไปยังกลุมประเทศแถบ
อาหรับ ยุโรปจนกระทั่งสูทวีปอเมริกา และมีการขยายการปลูกจนถึงกับเปน
การคาอันดับ 1 ของโลก โดยปลูกมากที่คอสตาริกา และฮอนดูรสั
ประเทศไทยมีการปลูกกลวยกันมานานดังไดกลาวแลวขางตน กลวยทีป่ ลูกมีมากมายหลาย
ชนิด พันธุกลวยที่ใชปลูกในประเทศไทยมาแตโบราณนั้น มีทง้ั เปนพันธุพ น้ื เมืองดัง้ เดิม และทีม่ กี ารนํา
เขาพันธุม าจากประเทศขางเคียงมาตัง้ แตโบราณ จนกระทัง่ พวกเราเองก็คดิ วาเปนพันธุพ น้ื เมือง กลวยที่
รูจักกันในสมัยสุโขทัย คือ กลวยตานี และปจจุบันในจังหวัดสุโขทัยมีการปลูกกลวยตานีมากที่สุด แตเรา
ไมพบกลวยตานีในปา ทั้งๆ ทีก่ ลวยตานีเปนกลวยปาชนิดหนึง่ มีถน่ิ กําเนิดอยูแ ถบประเทศอินเดียตอน
ใต จีน และพมา ดังนัน้ จึงเขาใจวากลวยตานีนา จะมีการนําเขามาปลูกในประเทศไทยตัง้ แตสมัยสุโขทัย
ตอนตน หรือชวงการอพยพของคนไทยมาตัง้ ถิน่ ฐานทีส่ โุ ขทัย
ในสมัยอยุธยา De La Louber (1693) ไดเขียนหนังสือบันทึกการทองเที่ยวมาที่ประเทศไทย
โดยบันทึกถึงบานเมืองพิธกี ารและสิง่ ทีเ่ ขาไดพบเห็น เขาไดบันทึกวาเขาเห็นกลวยงวงชางที่ประเทศไทย
เมือ่ ป 2220 กลวยงวงชางก็คอื กลวยรอยหวีในสมัยนีน้ น่ั เอง ซึง่ สวนใหญเราปลูกเพือ่ ประดับเทานัน้
และมีตานานเล
ํ
ากันมาวามีการคาขายกลวยตีบอีกดวย แสดงใหเห็นวามีการปลูกเพือ่ ความสวยงามและ
บริโภคกันมานานแลว
ตอมาในกรุงเทพฯ ตอนตน เจาคุณศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 2427 ไดเขียน
กลอนเกีย่ วกับกลวย ดังนี้

“กลวยกลายมีหลายกระบวน กลวยกรันจันนวล อีกนําละว
้ าไทย กลวยนํากาบดํ
้
า กานใบ
คลายกับนํ้าไทย ผลใหญและยาวกวากัน กลวยกุเรียกกลวยสั้นผัน เพีย้ นนามจํานันจะหนีที่คาหยาบคาย
ํ
ตีนเตาตีนตานีกลาย กลวยนําเชี
้ ยงราย กลวยสมหากมุกมูลมี กลวยนํานมราชสี
้
ห อีกกลวยรอยหวีบายสี
ก็เรียกนามสองหอมเขียวกลวยคอมหอมทอง หอมจันนวลลออง อีกกลวยที่เรียกเปลือกบาง นีค่ อื กลวยไข
คํากลางทานจัดแบบวาง กลวยกระกลวยพระก็มี กลวยครัง่ ดุจครัง่ ยอมสี แดงจัดรูจี ทั้งหวีทั้งเครือเจือ
แดง กลวยนากเพียงนากเปลงแสง กลวยกรามแรดแดง หนึง่ นามวากรามคชสาร กลวยสีสะโตโวหาร
เรียกแตโบราณ อีกกลวยประจําพาน หนึง่ เล็บมือนางนามกร ตีบหอมขจร บางเรียกวากลวยกรบูร นาง
เงยสีงามจํารูญ กินดีมมี ลู ภิมเสรแลสมนมสวรรค หอมวา ตานีอารัญ อุบลปนกันกับตาละปตรฤาษี
กลวยแขหนึ่งเรียกกัทลี กาบก็มกั มีขา งแดนละวาปาไกล มลิออ งผิวอองอําไพ นางนวลยวลใจ กลวยไร
กระเหรี่ยงเรียกนาม พรรณกลวยมีหลากมากตามประเทศเขตคาม นิคมและเขตดงดอน เหลือจะรํา่
นามกร ลัดบทลดทอน แตที่รูแจงแหงนาม” (คัดตัวสะกดตรงตามตนฉบับ)
จากกลอนดังกลาวทําใหเราไดทราบชนิดของกลวยมากขึน้ แสดงใหเห็นถึงความนิยมการปลูก
กลวยในสมัยดังกลาว ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือพระปยะมหาราช
ซึง่ ในสมัยนัน้ พระองคทา นไดเสด็จประพาสประเทศตางๆ จึงไดมกี ารนําเขากลวยบางชนิดในรัชสมัยของ
ทาน
ตัง้ แตป พ.ศ. 2498 (คศ. 1955) ไดเริม่ มีการจําแนกชนิดของกลวยตามหลักวิชาการสมัย
ใหมขน้ึ คือมีการแยกชนิดตามกรรมพันธุ โดยใชยีโนมของกลวยเปนตัวกําหนดในการแยกชนิด กลาวคือ
กลวยทีร่ บั ประทานกันอยูใ นปจจุบนั นี้ มีบรรพบุรุษอยูเพียง 2 species เทานัน้ คือ Musa acuminata
และ Musa balbisiana กลวยที่มีกาเนิ
ํ ดจาก Musa acuminata ซึง่ มี genome ทางพันธุกรรมเปน AA
สวนจาก M. balbisiana มี genome เปน BB สวนทีไ่ ดจากลูกผสมของทัง้ สองชนิดใหมี genome เปน AB
ABB AAB ABBB Simmonds (1966) ไดจาแนกชนิ
ํ
ดของกลวยในประเทศไทยวามีอยู 15 ชนิด ตาม
วิธกี ารแบงดังกลาวตอมา วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และปวิณ ปุณศรี (2510) ไดทําการรวบรวมพันธุกลวยที่
พบในประเทศได 125 สายพันธุ และจากการจําแนกจัดกลุม แลวพบวามี 20 พันธุ
ป 2523-2526 เบญจมาศ ศิลายอย และ ฉลองชัย แบบประเสริฐ แหงภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําการสํารวจและรวบรวมพันธุที่สถานีวิจัยปากชอง โดยรวบ
รมไดทง้ั หมด 323 สายพันธุ และเมื่อจําแนกชนิดแลว พบวามีอยูเพียง 59 สายพันธุ ตามตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 รายชือ่ กลวยในประเทศไทย
ลําดับ
I
1
2
3
4
5
II
6
III
7
IV
8
9
V
10
11
VI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อทั่วไป
กลวยปา (Wild acuminata)
กลวยปามูเซอร
กลวยปาระยอง
กลวยแข
กลวยปาสงขลา
กลวยทอง
กลวยตานี (Wild balbisiana)
กลวยตานี
กลวยปา (Wild itinerans)
กลวยหก
Wild Rhodochlamys
กลวยบัว สีขมพู
กลวยบัว สีสม
Wild Ensete
กลวยผา
กลวยนวล
กลวยกินได
(acuminata cultivars)
ก. AA group
กลวยไข
กลวยเล็บมือนาง
กลวยหอมจันทร
กลวยนํ้าไท
กลวยทองรอง
กลวยนํ้านม
กลวยไล
กลวยสา
กลวยหอม
กลวยทองกาบดํา
ข. AAA group
กลวยนาก
กลวยครั่ง
กลวยกุง เขียว
กลวยหอมเขียว

ลําดับ

ชื่อทั่วไป

26
27
28
29
30
31
VII

กลวยหอมเขียวคอม
กลวยหอมพจมาน
กลวยหอมทอง
กลวยคลองจัง
กลวยไขบอง
กลวยหอมแมว
กลวยกินไดลูกผสม
acuminata X balbisiana
ก. AAB group
กลวยนํ้าฝาด
กลวยนมสวรรค
กลวยรอยหวี
กลวยเงิน
กลวยหวาน
กลวยไขโบราณ
กลวยทองเดช
กลวยนางนวล
กลวยนํ้า
กลวยกลาย
กลวยงาชาง
กลวยนิ้วจรเข
กลวยขม
กลวยนมสาว
ข. ABB group
กลวยเปลือกหนา
กลวยนมหมี
กลวยพญา
กลวยหักมุก
กลวยสม
กลวยตีบ
กลวยนํ้าวา
กลวยนํ้าวาขาว
กลวยนํ้าวาแดง
กลวยนํ้าวาคอม

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ลําดับ
56
57
58

ชื่อทั่วไป
กลวยนํ้าวานวล
กลวยหิน
ค. ABBB group
กลวยเทพรส

ลําดับ

ชื่อทั่วไป

VII

กลวยกินได balbisiana
(BBB group)
กลวยเล็บชางกุด

59
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