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เรื่อง ศูนยรวมสายพันธุกลวย ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

บทนํา

         คนไทยรจูกักลวยกนัมากบัการควบคูกบัการกอตัง้ประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่อยูทาง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเป็นแหลงกําเนิดกลวย จึงมีกลวยปา กลวยพันธุปลูกอยูทัว่ไป และเน่ืองจากกลวย

เป็นพืชที่ปลูกงาย ใชประโยชนไดหลากหลาย ทัง้ผล ตน ใบ และดอก ในสมัยโบราณจึงมีการปลูกเพื่อไวใชสอย

ภายในบาน ปัจจุบันกลวยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิด มีทัง้พันธุพื้นเมืองที่ปลูกอยูดัง้เดิม และพันธุปลูกที่นําเขา

มาจากตางประเทศ จากการบันทึกประวัติศาสตรในเรื่องของกลวยพอจะกลาวเป็นสมัยๆ ไดดังน้ี

         สมยัสุโขทยั นักประวตัศิาสตรไทยเริม่ถอืเอาสมยัอาณาจกัรสุโขทยั นับตัง้แต พ.ศ. 1781 เป็นยคุสมยัแรก

ของคนไทย เพราะในสมัยนัน้ไดเริ่มมีอักษรไทยในรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช จึงเริ่มมีการบันทึก

เหตุการณตางๆ ขึ้น และไดมีจดหมายเหตุกลาวถึงกลวยวาเป็นพืชชนิดหน่ึงที่ปลูกในสมัยสุโขทัย กลวยที่รูจักกัน

ในสมัยสุโขทัย คือ กลวยตานี ซึ่งเป็นกลวยปาชนิดหน่ึง มีถิ่นกําเนิดอยูทางตอนใตของประเทศอินเดีย จีน และ

พมา และปัจจุบันสุโขทัยยังเป็นจังหวัดที่มีการปลูกกลวยตานี และมีการปลูกกลวยตานีเป็นการคาโดยมีการตัดใบ
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ขายทุกวัน ดังนัน้จึงสันนิษฐานวา กลวยตานีนาจะนําเขามาปลูกในประเทศไทยตัง้แตสมัยสุโขทัยตอนตนหรือ

ชวงการอพยพของคนไทยมาตัง้ถิ่นฐานที่สุโขทัย

         สมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาไดกลายมาเป็นอาณาจักรที่รุงเรืองมีความสัมพันธระหวางประเทศของอยุธยา

รุงเรืองขึ้นอยางมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งสรางความสัมพันธทางการทูตกับฝรัง่เศส ดัตช

และอังกฤษ ในสมัยนัน้ พระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรัง่เศสทรงสงคณะราชทูตอัญเชิญพระราชสาสนมา

ถวายพระนารายณมหาราช  ณ กรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแพรคริสตศาสนา รวมทัง้ทําสัญญา

สิทธิทางการคา ประมาณปี พ.ศ.2230 เมอรซิเออร เดอลาลูแบร (Monsieur de laloubere) นักบวชนิกายซูอิตซึ่ง

เป็นนักการทูตและนักเขียนที่มีชื่อเสียงไดบันทึกสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นและนําไปเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับเมือง

ไทยสมัยอยุธยาในชวงแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ตีพิมพเป็นภาษาฝรัง่เศสในกรุงปารีส เมื่อ พ.ศ.2336

เมอรซิเออร เดอลาลูแลร ไดเขียนบันทึกเกี่ยวกับกลวยวาไดเห็นมีการปลูกกลวยงวงชาง ซึ่งก็คือ กลวยรอยหวี

ในปัจจุบัน และงาชาง ซึ่งเป็นกลวยประเภทกลวยกลาย นอกจากน้ียังมีตํานานเลากันมาวา มีการคาขายกลวยตีบ

อีกดวย แสดงใหเห็นวา ไดมีการปลูกกลวยทัง้เพื่อความสวยงาม เพื่อบริโภคและเป็นการคากันมาตัง้แตสมัยอยุ

ธยา

         สมยัรตันโกสนิทร พระยาศรีสนุทรโวหาร (น อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นปรมาจารยทางดานภาษาไทยไดเขยีน

หนังสือพรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน เมื่อ พ.ศ. 2427 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยกลาวพรรณนาถึง

กลวยชนิดตางๆ ในสมัยนัน้ดวยกาพยฉบัง 16 พรรณนาถึงกลวยชนิดตางๆ ที่ปลูกในสมัยนัน้ประมาณ 37 ชนิด

         แสดงใหเห็นถึงความนิยมชมชอบและมีการปลูกกลวยกันอยางแพรหลายในยุคนัน้ ประกอบกับในชวงดัง

กลาวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาทประเทศตางๆ หลายประเทศจึงไดมีการนํากลวย

บางชนิดเขามาปลูกในรัชสมัยของพระองค ทําใหกลวยในสมัยนัน้มีมากชนิด อน่ึงในบริเวณวังสระปทุม ซึ่งเดิม

เป็นที่สวนของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจาโปรดใหมีการปลูกพืชผักและไมผล

หลายชนิด รวมทัง้กลวย โดยทรงนําผลผลิตตางๆ ที่ไดมาทําสําหรับตัง้โตะเสวยพระราชทานไปยังวังเจานาย

ตางๆ สวนที่เหลือ เชน ใบตอง เชือกกลวย กลวยสุก ไดนําออกจําหนายเพื่อนํารายไดสําหรับเลีย้งดูขาราชบริพาร

และทะนุบํารุงวังสระปทุม กลวย อาจเป็นผลไมพื้นๆ ราคาถูก หากินไดงายในสายตาของหลายๆ คน เรากินกลวย

กันมาตัง้แตเด็กจนโต กินจนชินในรสชาติ จนคุนเคยกับผลไมที่ชื่อวากลวย กลวยในประเทศไทยปัจจุบันถือวามี

บทบาททางเศรษฐกิจมาก และนับวาเป็นสินคาสงออกติดอันดับอีกประเภทหน่ึงที่สามารถโกยเม็ดเงบินเขา

ประเทศไดไมน อย เชน การสงออกกลวยไขไปขายยังประเทศจีน และไตหวัน การสงออกกลวยหอมไปยัง

ประเทศญี่ป ุน หรือกลวยน้ําวาสามารถรับปทานผลสด หรือนําไปแปรรูปไดหลากหลาย จนเป็นที่นิยมทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ

         กลวยเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญสามารถใชประโยชนไดทุกสวน ตัง้แตเป็นอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช
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เสนใยสิ่งทอ สมุนไพร และอุปกรณทางการแพทย กลวยจึงเป็นพืชมหัศจรรย ก็วาไดมีหลักฐานวาประเทศไทย

เป็นแหลงกําเนิดกลวยที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นับเฉพาะกลวยกินไดไมรวมกลวยปาก็มีมากกวา 50 ชนิด ที่

รูจักแพรหลายก็มี กลวยน้ําวา กลวยหอม กลวยไข กลวยหักมุก กลวยนาค กลวยเล็บมือนาง สวนกลวยชนิด

อื่นๆ ก็อาจเป็นที่รูจักกันเพียงในทองถิ่นเทานัน้ เชน กลวยนางพญา กลวยหิน กลวยสา กลวยไล ทางภาคใต

กลวยนมสาว กลวยหอมกะเหรี่ยง ทางภาคตะวันตก กลวยหอมทองสัน้ กลวยนวล ทางภาคอีสาน หรือกลวย

น้ํานม กลวยหอมจันทร ทางภาคเหนือ เป็นตน บางชนิดก็เหลือเพียง ชื่อ เชนกลวยกรัน กลวยกรามคชสาร

กลวยนางเงย และที่กําลังใกลจะสูญพันธุก็มีอีกไมน อย จึงเป็นที่นาวิตกในอนาคตคนไทยอาจจะตองไปศึกษา

คนควาเรื่องราวของกลวยเมืองไทยจากตางประเทศก็เป็นไดแตมีน อยคนที่จะรูจักกลวยอยางแทจริง หากอยาก

รูจักกลวยใหมากขึ้นก็ตองเดินทางมาที่จังหวัดกําแพงเพชร หรือเรียกวา เมืองกลวยไข เพราะวาจังหวัด

กําแพงเพชรขึ้นชื่อวาปลูกกลวยไขไดรสชาติดีที่สุดในประเทศและดวยชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของจังหวัด 

การรวบรวมสายพันธุกลวย

         การจัดสรางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันเรียกชื่อวา พิพิธภัณฑสถาน

จังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีลักษณะ

เป็นพิพิธภัณฑทองถิ่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ พระองคได

พระราชทานหนอกลวยไข และกลวยน้ําวา ใหแกผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีแนวพระราชดําริที่จะ

อนุรักษสายพันธุกลวย ซึ่งเป็นผลไมที่มีคุณประโยชนมากมายน้ีไว และภายหลังก็ไดมีการนําหนอกลวยทัง้สอง

หนอนัน้มาปลูกไวในพื้นที่ดานหลังอาคารพิพิธภัณฑ

         จากตนกลวยสองตน วนัน้ีพพิธิภณัฑสถานจงัหวดักาํแพงเพชร เฉลมิพระเกยีรติ (พพิธิภณัฑฯ เรอืนไทย) มี

พันธุกลวยกวา 160 สายพันธุ สืบเน่ืองจากมีโครงการอนุรักษพันธุกลวยของไทยเกิดขึ้น และไดเริ่มตนโครงการ

อยางเป็นทางการมาตัง้แต พ.ศ. 2544 โดยพระโสภณคณาภรณ (สมจิตต อภิจิตฺโต) ซึ่งโครงการดังกลาวมีเป า

หมายในการรวบรวมสายพันธุกลวยไว 200 กวาสายพันธุ และไดปลูกเปรียบเทียบศึกษาจนเหลือประมาณ 160

กวาสายพันธุ นอกจากนัน้ไดดําเนินการเพาะและขยายพันธุเพื่อเผยแพรใหแกผูสนใจทัว่ไป อันเป็นการชวย

อนุรักษพันธุกลวยของไทยใหคงอยูและแพรหลายตอไป ทัง้น้ีไดรับความชวยเหลือ และประสานงานจากหนวย

งานราชการ และเอกชนหลายแหง พรอมทัง้ไดผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดวยกลวยมารวม

ดําเนินการอีกหลายทาน โดยรวมกันเป็นเครือขาย ไดแก อาจารยสมถรรถชัย ฉัตราคม ชมรมรักษกลวย ศาสรา

จารยเบ็ญจมาศ ศิลายอย ผูเชี่ยวชาญเรื่องกลวยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.วีระชัย ณ นคร ผูอํานวยการ

สวนพฤกษศาสตรฯ จ.เชียงใหม อาจารยกัลยาณี สุวิทวัส จากสถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะพืชสวนฯ ศูนยเพาะพันธุพืช จ.พิษณุโลก 
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สาเหตุสําคัญที่นาจะทําใหกลวยไทยหลายชนิดสูญพันธุ

        1. กลวยบางชนิดรสชาติไมอรอย เชน เปรีย้ว จดื เน้ือเละ ฯลฯ ไมเป็นที่นิยมของผูบรโิภค เมื่อปลกูแลวขาย

ไมไดก็เปลี่ยนไปปลูกกลวยที่ตลาดตองการแทน เขาทํานองกลวยดีไลกลวยเลว

        2. จากการพัฒนาของชุมจนทําใหพื้นที่ปลูกเปลี่ยนสภาพไป เชน สวนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

หมูบานจัดสรร หรือแมกระทัง้น้ําเสีย และมลภาวะก็มีสวนเรงใหแหลงปลูกกลวยหลายแหงอยูในภาวะอันตราย

        3. ภัยธรรมชาติ ถึงแมวากลวยจะมีความทนทานตอสภาพดินฟ าอากาศเป็นอยางดี แตบางครัง้การเกิดภัย

ธรรมชาติติดตอกันเป็นเวลานาน เชน น้ําทวมใหญ ก็ทําใหกลวยหลายชนิดสูญพันธุได

        4. มีเหลืออยูน อยตน การขยายพันธุชา ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการสูญพันธุสูง ตัวอยางเชน กลวยพมาแหก

คุกของจังหวัดอางทอง หรือกลวยงาชางแถบจังหวัดนนทบุรี เป็นตน

        5. เกดิความสบัสนหรอืเขาใจผดิในการเรยีนชื่อ เพราะบางชนิดไมมีการจดัทาํขอมลูแสดงลกัษณะของตน ใบ

ผล และชื่อพองเอาไวจึงอาจมีผูรูเทาไมถึงการณ เรียกชื่อใหมตามความเขาใจของตน (ในกรณีน้ีถือวาพันธุกลวย

สูญแตชื่อ)

8 สายพันธกลวยที่นาสนใจ

         8 สายพันธกลวยที่นาสนใจ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒน

ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

         1. กลวยไขกําแพงเพชร (มียีโนมเป็น AA)

         ชื่อวิทยาศาสตร Musa (AA group) “klual khal” (ดร.เบญจมาศ  ศิลายอย,2534) 

         กลวยไขที่ปลูกในจังหวัดกําแพงเพชร เป็นกลวยไขในสายพันธุ acuminate Cutivars สกุล Musa หมู

Eumusa กลุม AA มีโครโมโซม 2 ชุด ลักษณะทัว่ไปของกลวยไขสายพันธุกําแพงเพชร ลักษณะกาบใบเป็นสี

น้ําตาล หรือช็อกโกแลต รองกานใบเปิด และขอบกานใบขยายออกใบมีสีเหลืองออน ไมมีนวล กานเครือมีขน

ขนาดเล็ก รสชาติหวาน

         แหลงที่พบกลวยไขโดยทัว่ไปแตมีหลักฐานเชื่อไดวาเดิมมีการนําพันธุกลวยไขมาจากเขตกรุงเทพฯ ขึ้นไป

ปลูกที่ตําบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค ราว 100 ปี มาแลว ตอจากนัน้จึงไดกระจายพันธุขึ้นไปปลูกเป็น

จํานวนมากที่จังหวัดกําแพงเพชร ในเวลาตอมา

         ลาํตน ขนาดกลางสวนสงูประมาณ 2.5 เมตร เสนผาศนูยกลางลาํตน 18-22 ซม. กาบลาํตนดานนอกสีเขยีว

อมเหลืองมีป้ืนสีน้ําตาลออนทัว่ไป กาบดานในสีเขียวออน ลําตนคอนขางบอบบางหักลมงาย ใหหนอรอบตน

จํานวนมากเพื่อไมใหเป็นการแยงอาหารตนแมทําใหผลผลิตลดลง จึงตองใชวิธีนํามีดคมๆ ปาดหนอทิง้ตลอดเวลา

จนกวาใกลจะเก็บเกี่ยวผลจึงปลอยใหหนอเจริญเติบโตตามปกติ

         ใบ ทางใบยาวประมาณ 2.00 เมตร คอนขางตัง้แผนใบแคบสีเขยีวอมเหลอืงกานใบสีเขยีวอมเหลอืง มีรอง
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กวางขอบกานใบสีน้ําตาลออน โดยใบมีประสีน้ําตาลออนกระจายทัว่ไป

         ปลี ชี้ลงดนิ รูปทรงกระบอกปลายแหลมคอนขางผอม กาลปลีดานนอกสีมวงแดงปลายคอนขางมน กาบดาน

ในสีแดงซีดเมื่อบานเปิดมวนขึ้นเห็นผลกลวยสีเขียวออน กาบปลีจะคางอยูบนหวีกลวย 1-2 วัน จึงจะหลุดไป

          ผล ใน 1 เครอื มี 6-7 หวี ๆ ละ 12-14 ผล ผลคอนขางกลมหวัทายมน กานผลสัน้เรยีงตวัไมเป็นระเบยีบ

ขนาดผลกวาง 3.0 ซม. ยาว 8-10 ซม. ผลดิบสีเขียวสดเปลือกบาง ผลสุกสีเหลืองสวยเน้ือสีครีมอมสมรสหวาน

กลิ่นหอม ถางอมจะมีกระสีน้ําตาลเล็ก ๆ ที่ผิวดานนอก

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลี 9-10 เดือน และอายุตัง้แตออกปลีถึงผลสุกประมาณ 80 วัน

         การใชประโยชน ผลดิบฝานทอดน้ํามันเป็นกลวยฉาบ ทอดกรอบ ผลสุก เชื่อม บวชชี ขาวเมาทอด หรือรับ

ประทานผลสุกกับกระยาสารท

         2. กลวยนมหมี Musa (ABB) ‘Nom Mi’

         แหลงที่พบกลวยนมหมี (มียีโนมเป็น ABB)  เป็นกลวยพื้นเมืองของจังหวัดตรัง ตอมาไดมีเกษตรกรได

นําพันธุไปปลูกพรอมทําสวนยางในจังหวัดระยอง เดิมเขาใจวาเป็นพันธุเดียวกับพมาแหกคุกเพราะเป็นกลวยที่มี

ผลขนาดใหญเหมือนกัน แตภายหลังนายสมรรถชัย ฉัตราคม อดีตประธานชมรมรักษกลวย ไดตรวจสอบพบวา

เป็นคนละพันธุกัน จึงไดนํามาขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อจนแพรหลายทัว่ไป เป็นกลวยที่มีขนาดใหญ

ลําตนเสนผาศูนยกลางประมาณ 30-35 เซนติเมตร สวนสูงประมาณ 3.50-4.50 เมตร กาบลําตนดานนอกสีเขียว

สดมีนวลเล็กน อย กาบดานในสีเขียวออนหนอเกิดหางลําตนแมจํานวน 6-8 หนอ โดยจะเป็นหนอใบแคบสูงขึ้นมา

อยางน อย 80 เซนติเมตร จึงจะเปลี่ยนเป็นหนอใบกวาง

         ใบ แผนใบกวางทางใบยาวประมาณ 3.50 เมตร สีเขยีวสดเป็นมนั รองใบชดิกานใบเขยีวออนเปราะหกังาย

         ปลี รูปทรงกระบอกปลายแหลมขนาดใหญ กาบปลีดานนอกสีแดงอมมวงดานในสีแดงสด เมื่อบานเปิดมวน

ขึ้นเห็นผลกลวยสีเขียวออนกาบปลีจะคางอยูบนหวีกลวย 2-3 วัน จึงจะหลุดไป

         ผล ใน 1 เครือจะมี 6-8 หวีๆ ละ 14-16 ผล ขนาดกวาง 7 ซม. ยาว 20 เซนติเมตร ผลออนขนาดใหญสี

เขียวออนรูปเหลี่ยมยาวเกือบเทากันทัง้หัวและทาย ผลแกสีเขียวเป็นมันปลายผลทูเมื่อสุกสีเหลืองสดเปลือกหนา

เน้ือสีขาวคอนขางเหนียว กลิ่นหอมคลายกลวยน้ําวา

         อายุ ตัง้แตปลุกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 10 เดือน และหลังจากออกปลีถึงผลแกประมาณ 100 วัน

         การใชประโยชน ผลดิบแกจัดฝานทอดน้ํามันรสชาติใกลเคียงมันฝรัง่ ผงสุกเชื่อมน้ําตาลทรายจะไดกลวย

เชื่อมสีขาวใสเป็นเงาและเหนียวนุมกวากลวยน้ําวา 

         3. กลวยพมาแหกคุก Musa (ABB) ‘Phama Haek Kuk’
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         แหลงที่พบกลวยพมาแหกคุก (มียีโนมเป็น ABB) เดิมมีการปลูกปะปนกันไปกับกลวยน้ําวาบริเวณริมฝ่ัง

แมน้ําเจาพระยาในจังหวัดอางทอง ภายหลังเกษตรกรไมนิยมจึงเลิกปลูก นายสมรรถชัย ฉัตราคม อดีตประธาน

ชมรมรักษกลวยพบวาเหลืออยูในสภาพใกลสูญพันธุที่อําเภอปาโมก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงไดนําพันธุไปปลูก

อนุรักษเอาไว นิยมขยายพันธุดวยการแยกหนอเพราะไมกลายพันธุเหมือนวิธีการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อเป็นกลวยที่มี

ขนาดใหญ

         ลาํตน  เสนผาศนูยกลาง 30-35 เซนติเมตร สวนสงูประมาณ 3.50-5.50 เมตร กาบลาํตนดานนอกสีเขยีวสด

บริเวณโคนตนมีคลํ้ามีป้ืนสีน้ําตาลเขม   หนอเกิดหางจากลําตนแมมีขนาดใหญจํานวน 5-8 หนอ

         ใบ แผนใบกวางทางใบยาวประมาณ 3.50 เมตร สีเขียวเขมเป็นมัน รองใบชิดกานใบสีเขียวสดแข็งแรง

         ปลี รูปทรงกระบอกปลายแหลมขนาดใหญ กาบปลีดานนอกสีแดงอมมวง ดานในสีแดงสดเมื่อบานเปิดมวน

ขึ้นเห็นผลกลวยสีเขียวเขม กาบปลีจะคางอยูบนหวีกลวย 2-3 วัน จึงจะแหงหลุดไป

         ผล ใน 1 เครอืจะมี 11-16 หวีๆ  ละ 14-20 ผล ขนาดผลกวาง 5.5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร ลกัษณะ

เป็นเหลี่ยมคอนขางยาว ผลดิบสีเขียวจัดเป็นมัน ผลสุกสีเหลืองสมเปลือกหนา เมื่อผลเริ่มสุกใหมใน 1 หวี จะมี

ทัง้สีเขียวของผลดิบและเหลืองของผลสุกตัดกันอยางนาดู เน้ือผลสีขาวคอนขางเหนียวงอมจัด เน้ือเละรสหวาน

หอม

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 15 เดือน อายุตัง้แตออกปลีถึงผลแกจัด 130 วัน   

         การใชประโยชน  คลายกลวยน้ําวาเชน รบัประทานผลสกุ ผลดบิกลวยฉาบ กลวยทอด บวชชี หากนํามาเชื่อม

จะไดกลวยสีขาวสวยเป็นเงา 

         4. กลวยนมสาว (ชื่อพองทองกําป้ัน นมสาวหาดใหญ) 

         แหลงที่พบกลวยนมสาว (มียีโนมเป็น ABB) พบปลกูไมมากนักในจงัหวดัทางภาคใตและพรมแดนไทยพมา

เชน สงขลา กระบี่ เพชรบุรี ราชบุรี เป็นตน โดยเฉพาะที่อําเภอสวนผึ้งที่จังหวัดราชบุรีมีสายพันธที่ใหผลผลิตและ

รูปรางผลใหญกวากลวยนมสาวจากแหลงอื่นเป็นกลวยขนาดกลาง

       ลาํตน เสนผาศนูยกลาง 18-22 เซนติเมตร สวนสงู 2.20-3.00 เมตร กาบดานนอกสีเขยีว เจอืน้ําตาลตอนลาง

มีประน้ําตาลเขม ตอนบนขึ้นไปมีสีเขียวนวลมาก กาบดานในสีเขียวเจือชมพูหนอเกิดชิด ลําตนจํานวน 8-12

หนอ

          ใบ ทางใบยาวแผนใบกวางลูลงเลก็น อยใบคอนขางบางสีเขยีวสด รองใบกวาง ขอบกานสชีมพูแดง กานใบสี

เขียวนวลโคนกานใบมีประน้ําตาล

          ปลี รูปทรงกระบอกปลายแหลมชี้ลงดนิ กาบดานนอกสีแดงเจอืเขยีว กาบดานในสีซดี เมื่อบานกาบปลีเปิด

มวนขึ้นเห็นผลกลวยสีเขียวออน กาบปลีจะคางอยูบนหวีกลวย 2-3 วัน จึงจะแหงหลุดไป หลังติดผลหวีสุดทาย
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แลว ปลีจะมีรูปรางป อมขึ้น

          ผล ใน 1 เครอืจะมี 6-7 หวี ๆ ละ 12-14 ผล สวนที่อาํเภอสวนผึ้งพบวา 1 เครอื จะมีถงึ 16 หวี ผลมีลกัษณะ

อวนป อม ปลายผลงอน วัดสวนกวางที่สุด จะไดประมาณ 4.0-4.2 เซนติเมตร ยาว 10.0-10.5 เซนติเมตร ผลดิบ

สีเขียวสดเป็นมัน เปลือกหนาผลสีเหลืองจัดเน้ือสีครีมอมสมคอนขางแข็ง รสหวานกลิ่นหอมเฉพาะตัวคลายกลาย

หอมผสมกลวยไข

          อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 8 เดือน และหลังจากออกปลีถึงผลแกจัด  90 วัน

          การใชประโยชน รับประทานผลสุก 

          5. กลวยซาบา         

          แหลงที่พบกลวยซาบา (มียีโนมเป็น ABB) เป็นกลวยพื้นเมอืงของประเทศฟิลปิปินส ตนที่ชมรมรกัษกลวย

รวบรวมพันธุน้ีไว คุณมงคล ลีราภิรมณ ไดคัดเลือกและนําเขาจากประเทศฟิลิปปินส ราว 25 ปีมาแลว เป็นกลวย

ที่มี

         ลาํตน  ขนาดใหญ เสนผาศนูยกลางประมาณ 38-45 เซนติเมตร สงูประมาณ 5.50-6.00 เมตร กาบดานนอก

สีเขียวสดเป็นมันเงา กาบดานในสีเขียวออน หนอมีขนาดใหญ เกิดหางตนประมาณ 4-6 หนอ

         ใบ มีขนาดใหญแข็งแรง แผนใบกวางสีเขียวทึบ หนากวากลวยน้ําวา กานใบสีเขียวนวล รองใบชิด มีป้ืนสี

น้ําตาลออนโคนใบเล็กน อย

         ปลี มีขนาดอวนใหญประมาณ 60 เซนติเมตร กาบปลีดานนอกสีแดงคลํ้าปลายปี แหลมไมมากนัก มีรอยเวาที่

ปลายกาบ กาบปลีดานในสีแดงสด เมื่อบานเปิดมวนขึ้นเชนเดียวกับกลวยน้ําวาของไทยเห็นผลกลวยสีเขียวสด

ในชวงที่ใหผลตัง้แตหวีที่ 1-4 ชองระหวางหวีเป็นระเบียบ แตหลังจากนัน้จะเบียดกันแนนชิด โดยจะติดผลราว

8-14 หวี ตอจากนัน้ปลีจะมีขนาดเล็กลง แตคงรูปรางป อมสัน้คลายหัวใจเอาไว 

         ผล ใน 1 เครอืจะมี 8-14 หวีๆ  ละ 17-19 ผล ผลดบิรปูรางเหลีย่มปลายผลทูสีเขยีวนวล ผลแกยงัมีเหลีย่ม

ไปจนกระทัง่สุก ขนาดผลกวาง 5.0-5.6 เซนติเมตร ยาว 13-15 เซนติเมตร เปลือกหนาสีเหลืองไพล เน้ือสีครีม

ไสเหลืองคอนขางเหนียว กลิ่นหอมรสหวาน 

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 14 เดือน และอายุตัง้แตออกปลีถึงผลแกจัด 150 วัน 

การใชประโยชน เหมือนกลวยน้ําวาของไทย เชน ปลีนํามาประกอบอาหาร ผลดิบแกจัดฝานทอดน้ํามันเป็นกลวย

ทอดกรอบ หรือหัน่เป็นชิน้สี่เหลี่ยมเสียบไมสลับเน้ือและสับปะรดยางเป็นบารบีคิว ผลสุกทํากลวยบวชชีไดน้ําสี

ขาวเพราะไมมียาง สวนเน้ือกลวยจะมีสีขาวเหลืองนารับประทาน ใบใชหอของไดเหมือนกลวยตานี

         6. กลวยมาฮอย กลวยหอม 2 เครือ (ไทย)
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         แหลงที่พบกลวยมาฮอย (มียีโนมเป็น AAA) ประเทศอินโดนีเซีย ในราวปี 2538 อาจารยสุรัตน วัณโน ได

นําตนพันธุเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางชมรมรักษกลวยไมไดนําไปปลูกในแปลงรวบรวมพันธุจังหวัด

กําแพงเพชร

         ลําตน เป็นกลวยที่มีลําตนเตีย้โดยมีสวนสูงประมาณ 1.50-1.80 เมตร เสนผาศูนยกลางลําตนประมาณ

18-22 เซนติเมตร กาบลําตนดานนอกสีน้ําตาลอมแดงกาบดานในสีแดงเจือชมพู (จัดอยูในกลุมของกลวยหอม

เขียว)

         ใบ ทางใบยาประมาณ 120 เซนติเมตร แผนใบกวางหนาสีเขยีวทบึ กานใบสีเขยีว รองใบเปิดมีขอบสีน้ําตาล

แดง

         ขอสงัเกต ถาการเรยีงซอนของใบเวยีนไปรอบตนเหมอืนกลวยทัว่ไปมกัจะใหผลเป็นกลวยเครอืเดยีว แตถา

หนอมีลักษณะคอนขางแบนการเรียงซอนของใบคลายกลวยพัก แนวโนมจะไดกลวยที่มี 2 เครือ หรือมากกวา

         ปลี รูปทรงกระบอกปลายแหลม กาบดานนอกสีแดงเจอืเขยีว เมื่อบานเปิดมวนขึ้นสาํหรบักลวยมาฮอยจะมี

ลักษณะการออกเครือหลายแบบ เชน

               - มี 1 ปลี เหมือนกลวยปกติ และเจริญเติบโตตอไปเป็นเครือ

               - มีปลีพุงออกมาจากยอดพรอมกัน 2 ปลี และเจริญเติบโตตอมาเป็น 2 เครือ

               - มี 1 ปลี เมื่อพนออกมาจากยอดแลวงวงกลวยจะแบนและแยกเป็น 2 ปลี และเจรญิเตบิโตตอมาเป็น 2

เครือ

               - มี 1 ปลี แตเมื่อติดผลตามปกติได 4-5 หวี สวนปลายจะแยกเป็น 2 ปลี และพัฒนาติดผลไปคนละ

เครือ

               - มี 1 ปลี ใหผลเหมอืนกลวยหอมปกติจนมดถงึหวีตนีเตาตอจากนัน้ปลีจะแยกออกเป็น 2 ปลี และเจรญิ

เติบโตตอไปโดยไมออกติดผล

               - มีการโผลของปลีออกมาจากสวนยอดจาํนวนมากอาจถงึ 4-5 ปลี และสามารถพฒันาเป็นเครอืกลวยได

ทัง้หมด

         ผล ใน 1 เครือ จะมีประมาณ 7-9 หวี ๆ ละ 14-16 ผล ขนาดผลกวาง 3.8-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ

16-16.5 เซนติเมตร ผลเหยียดตรงปลายผลมีจุกเล็กน อย ผลดิบสีเขียวสด ผลแกสีเหลืองออนเปลือกหนา ถาบม

ในอุณหภูมิตํ่าหรืออากาศหนาวเย็นเกิน 5 วัน จะไดกลวยที่มีผิวสีเหลืองคลายกลวยหอมทอง ผลสุกเน้ือสีครีม รส

หวานจัด

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 8 เดือน ละตัง้แตออกปลีถึงผลสุกประมาณ 95 วัน

         การใชประโยชน ปลูกเพื่อดูความแปลกประหลาด และรับประทานผลสด 
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         7. กลวยปิซังแอมเปียง หอมชวา

         แหลงที่พบกลวยปิซังแอมเปียง (มียีโนมเป็น AA) ประเทศอินโดนีเซียในชื่อ Pisang  Ampaing โดย

ประมาณปีพ.ศ. 2529 พลอากาศตรีฉัตรชัย  ชุตินันท แหงกองทัพอากาศไดนําตนพันธุมาจาก แถบชวาใต ของ

ประเทศอินโดนีเซีย มาปลูกที่บานแถบดอนเมือง และเผยแพรใหชมรมรักษกลวย ปลูกทดสอบเมื่อปี พ.ศ.2543

พบวาเป็นกลวยที่มีผิวสวยกลิ่นหอมและเน้ือแนน จึงไดนําไปปลูกในแปลงรวบรวมพันธุจังหวัดกําแพงเพชร 

         ลาํตน มีความสงูปานกลางประมาณ 2.10-2.30 เมตร เสนผาศนูยกลางลาํตน ประมาณ 18-20 เซนติเมตร

กาบลําตนดานนอกสีเขียวเจือน้ําตาลมีประสีน้ําตาลออน กาบดานในสีชมพูเจือเขียว หนอเกิดชิดลําตนแมจํานวน

6-10 หนอ 

         ใบ ยาวปานกลาง แผนใบกวางสีเขยีวสด กานใบสีเขยีวออน รองใบกวางมีปีกสีแดง โคนกานใบสีชมพู การ

เรียงตัวของกานใบเกือบจะออกในแนวซาย-ขวา เหมือนรูปพัดกลายๆ (ใบชวงบนและลางเกือบจะอยูทับซอนกัน

มีเวียนเพียงเล็กน อย)

         ปลี  รูปทรงกระบอกปลายแหลม กาบดานนอกสีแดง กาบดานในสีซีด เมื่อบานเปิดมวนขึ้นเห็นผลกลวยสี

เขียวออนลักษณะของเครือจะชี้หางจากลําตนเกือบขนานกับพื้นดิน คลายกลวยน้ําไท หลังติดหวีสุดทายแลวจึง

จะคอยโนมลงดินและปลีจะมีรูปรางป อมขึ้น 

         ผล ใน 1 เครอืจะมี 4-7 หวี หวีละ 11-13 ผล ขนาดผลกวาง 2.8-3.0 เซนติเมตร ยาว 15-16 เซนติเมตร  มี

เหลี่ยมเล็กน อยผลคอนขางตรงปลายผลมีจุกไมชัดเจน ผลดิบสีเขียวออน ผลแกสีเขียวสด ผลสุกสีเหลืองจําปา

เน้ือในสีสมคอนขางกรอบ รสหวานจัดกลิ่นหอม

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลีประมาณ 10 เดือน และอายุตัง้แตออกปลีถึงผลสุกประมาณ 98 วัน

         การใชประโยชน  รับประทานผลสุก รสชาติคลายกลวยไขแตเน้ือแนนกวา

         8. กลวยเล็บชางกุด Musa (BBB) ‘Lep Chang Kut’

         แหลงที่พบกลวยเลบ็ชางกดุ (มียีโนมเป็น BBB) สวนใหญจะพบทางภาคใตตัง้แตจงัหวดัชมุพรลงไป โดยที่

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเรียกวากลวยโกะ เกษตรกรบอกเลาใหฟังวา ทหารญี่ป ุนนํามาสมัยสงครามโลก

ครัง้ที่ 2  ชาวบายนิยมนํายางกินกับกาแฟรอนตอนเชาๆ และแหลงที่พบอีกแหงหน่ึงคือ ที่อําเภอนาแหง จังหวัด

เลย ชาวบานเรียกวา ตีบกุ บอกเลาในทํานองเดียวกันวาทหารญี่ป ุนนําเขามานานแลว แตอยางไรก็ตามกลวยเล็บ

ชางกุดน้ี นาจะมีกําเนิดมาจากการผสมกันเองของกลวยตานีและไดกลวยลูกผสมที่ไมมีเมล็ดขึ้นมา

         ลาํตน เป็นกลวยที่มี ลาํตน คอนขางสงูโดยมีสวนสงูประมาณ 3.80-4.00 เมตร มีเสนผาศนูยกลางลาํตน 2

5-28 เซนติเมตร กาบลําตนดานนอกสีเขียวอมเหลือง บริเวณโคนมีป้ืนสีมวงและนวลจับ กาบดานในสีเขียวออน

หนอเกิดหางลําตนแม จํานวน 4-6 หนอ หนอออนสีเขียวเจือมวงมีลักษณะโคนคอนขางแบนคลายกลวยเทพรส
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มาก

         ใบ ทางใบยาวประมาณ 3 เมตร แผนใบกวางไมมากนักสีเขยีวเขมทองใบมีนวล กานใบสีเขยีวอมเหลอืงรอง

ใบชิดมีขอบสีมวงดํา

         ปลี กานงวงคอนขางสัน้ชี้ออกหางลาํตน ปลีรปูทรงกระบอกปลายทู กาบปลีสีแดงอมมวงบานเปิดขึ้นเลก็น อย

พอมองเห็นลูกกลวยขนาดใหญปลายผลทูสีเขียวหมน กาบปลีจะแหงคางอยูบนหวีกลวย

         ผล ใน 1 เครอืมี 6-7 หวีๆ  ละ 14-16 ผล รูปรางป อมสัน้เบยีดกนัแนนในแตละหวี ผลมีขนาดกวาง 5 เซนติ

เมตร ยาวเฉพาะผล 8 เซนติเมตร และกานผลอีก 2 เซนติเมตร เมื่อดิบสีเขียวหมน ผลสุกสีเหลืองเขมเปลือก

หนา เน้ือสีครีมคอนขางเหนียว รสหวานจัด

         อายุ ตัง้แตปลูกดวยหนอถึงออกปลี 10 เดือน และอายุตัง้แตออกปลีถึงผลสุก 140 วัน

         การใชประโยชน ผลหามป้ิง ยาง ตม บวชชี ไดเน้ือเหนียวแนนอรอยนารับประทาน ผลสุก รับประทานสด

ขาวตมมัด ขนมกลวย 

รายชื่อกลวย ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรต ิสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (สํารวจปี 2559)

         จากการสาํรวจปี 2559 ของพพิธิภณัฑสถานจงัหวดักาํแพงเพชร เฉลมิพระเกยีรติ สาํนักศลิปะและวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา มีสายพันธุกลวยอยู 13 กลุมดังน้ี

         1. กลุมกลวยน้ําวา

         2. กลุมกลวยหักมุก

         3. กลุมกลวยนาก

         4. กลุมกลวยหอม

         5. กลุมกลวยไข

         6. กลุมกลวยเปรี้ยว

         7. กลุมกลวย เปลือกหนา

         8. กลุมกลวยน้ํา

         9. กลุมกลวยพิเศษ

         10. กลุมกลวยหอมผลสัน้

         11. กลุมกลวยหอมพิเศษ

         12. กลุมกลวยตานี

         13. กลุมกลวยประดับและกลวยปา 
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กลุมกลวยน้ําวา

1. กลวยน้ําวาคอม

2. กลวยน้ําวามะลิออง

3. กลวยน้ําวาดง

4. กลวยน้ําวายักษ

5. กลวยน้ําวานวลจันทร

6. กลวยน้ําวาทองมาเอง

7. กลวยน้ําวาดํา

8. กลวยน้ําวาปากชอง50

9. กลวยน้ําวาเงิน

10. กลวยน้ําวายักษ (กาญจนบุรี)

กลุมกลวยหักมุก

1. กลวยหักมุกสวน

2. กลวยหักมุกสม

3. กลวยหักมุกเขียว

4. กลวยหักมุกทอง

5. กลวยหักมุกพมา

6. กลวยหักมุกนวล

7. กลวยราชาปุริ, หักมุกแขก

กลุมกลวยนาก

1. กลวยนากไทย

2. กลวยนากคอม

3. กลวยนากยักษทองผาภูมิ

4. กลวยครัง่

5. กลวยกุงเขียว

6. กลวยสายน้ําผึ้ง

7. กลวยกุงเขียวคอม

8. กลวยตาโหลน
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9. กลวยทองเสา

กลุมกลวยหอม

1. กลวยหอมซุปเปอรแคระ

2. กลวยหอมทูมอค

3. กลวยหอมอัฟริกา

4. กลวยหอมเสียนเจียนเชียว

5. กลวยมาฮวย

6. กลวยหอมแกรนเนนด

7. กลวยหอมไฮเกท

8. กลวยหอมเขียวคอม

9. กลวยหอมทองอยุธยา

10. กลวยหอมทองกาบดํา

11. กลวยหอมกระเหรี่ยง

12. กลวยหอมปิซังอัมบน

13. กลวยหอมเขียวตนสูง

14. กลวยหอมลามัท

15. กลวยเงาะ

16. กลวยหอมไตหวัน

17. กลวยหอมทองปอก

18. กลวยหอมน้ําผึ้ง

กลุมกลวยไข

1. กลวยไขพระตะบอง, ไขโนนสูง

2. กลวยไขกําแพงเพชร

3. กลวยไขดํา

4. กลวยตะกุย

5. กลวยไขสวนผึ้ง

6. กลวยไขโบราณ
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7. กลวยรักษา

8. กลวยไขจีน

กลุมกลวยเปรี ้ยว

1. กลวยลังกา

2. กลวยทองเงย

3. กลวยลังกานครสวรรค

4. กลวยทองสม

5. กลวยกรู

6. กลวยทองแขก

กลุมกลวยเปลือกหนา

1. กลวยพมาแหกคุก

2. กลวยนมหมี

3. กลวยหิน

4. กลวยโอกินาวา โรบัสตา

5. กลวยซาบา ฟิลิปปินส

6. กลวยกลวยเทพรส, ทิพรส,ปลีหาย

7. กลวยตีบคํา

8. กลวยนางกลายสุรินทร

9. กลวยสามเดือนพิจิตร

10. กลวยน้ิวมือนาง

11. กลวยกลวยตีบมุกดาหาร

12. กลวยเล็บชางกุด

13. กลวยน้ําเชียงราย

14. กลวยหวานทับแมว

15. กลวยปาดอยปุย

16. กลวยฮอนดูรัส

17. กลวยอรอย
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18. กลวยตีบยา

19. ซาบา (ตนลาย)

กลุมกลวยน้ํา

1. กลวยน้ําไท

2. กลวยน้ําฝาด

3. กลวยน้ํานม

4. กลวยน้ํานมแขก

5. กลวยน้ํานมเชียงใหม

6. กลวยทองโฮะ

กลุมกลวยพิเศษ

1. กลวยกลาย

2. กลวยงาชาง

3. กลวยกาไน

4. กลวยขนุน

5. กลวยเทพพนม

6. กลวยนางพญา

7. กลวยจี่

8. กลวยแสมา

9. กลวยแลนดี้

10. กลวยน้ิวนางรํา

11. กลวยกรัน

12. กลวยนีพูแวน

13. กลวยเน้ือทอง

14. กลวยแดงฮาวาย

15. กลวยคอแข็ง

16. กลวยนมแพะ

17. กลวยสาวกระทืบหอ

18. ปิชังปาปาน
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19. กลวยน้ิวจระเข (อัมพวา)

20. กลวยปิซังแอมเปียง

21. กลวยเข็ม

22. กลวยโรส

23. กลวยปิซังซูซู

24. กลวยกอกหมาก

25. กลวยน้ิวพญาสาระวิน

26. กลวยมาแนงก

27. กลวยไขทองรวง

28. กลวยน้ําโว

29. กลวยน้ํานมราชสีห

30. ลูกใสดํา

31. กลวยแปซิฟิกแพลนเทน

กลุมกลวยหอมผลสัน้

1. กลวยหอมผลสัน้

2. กลวยตํานวล

3. กลวยเขียวปากชอง

4. กลวยขมบุรีรัมย

5. กลวยแซรอ

6. กลวยตีนเตา

7. กลวยหอมทิพยนครสวรรค

8. กลวยนมนาง

9. กลวยสา

กลุมกลวยหอมพิเศษ

1. กลวยเล็บมือนาง

2. กลวยหอมจําปา

3. กลวยนมสาว
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4. กลวยทองดอกหมาก

5. กลวยน้ําหมาก

6. กลวยทองกําป้ัน

7. กลวยหอมจันทร

กลุมกลวยตานี

1. กลวยตานีสุโขทัย

2. กลวยตานีอิสาน

3. กลวยตานีเหนือ

4. กลวยตานีใต

5. กลวยตานีลูกนวล

6. กลวยตานี (อ.สุทธิพันธ)

7. กลวยตานีดํา

8. กลวยตานีกิ่วจันทร

กลุมกลวยประดับและกลวยป า

1. กลวยปาปลีเหลือง

2. กลวยปาปลีสม

3. กลวยปาดอยมูเซอร

4. กลวยปาระยอง

5. กลวยปากาญจนบุรี

6. กลวยปาปลีเหลืองแมริม

7. กลวยปาปลีตัง้ (บางหิน)

8. กลวยปาปลีสม (นาคราช)

9. กลวยเสือพราน

10. กลวยโทน

11. กลวยบัวหลวง

12. กลวยบัวสีสม

13. กลวยบัวชมพู

14. กลวยบัวสีแดงกํามะหยี่

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 13:11:54 หน า 17

15. กลวยคุณหมิง

16. กลวยรอยปลี

17. กลวยรอยหวี

18. กลวยดางฟลอริดา

19. กลวยฟลาวา

20. บัวสมกลีบซอน (สวนนงนุช)

21. กลวยปาปลีมวง (บปัทม)

22. กลวยปา Royal Pink สีชมพู (สวนนงนุช)

บทสรุป

         กลวยเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญสามารถใชประโยชนไดทุกสวน ตัง้แตเป็นอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช

เสนใยสิ่งทอ สมุนไพร และอุปกรณทางการแพทย แตมีน อยคนที่จะรูจักกลวยอยางแทจริง หากอยากรูจักกลวย

ใหมากขึ้นก็ตองเดินทางมาที่จังหวัดกําแพงเพชร หรือเรียกวา เมืองกลวยไข เพราะวาจังหวัดกําแพงเพชรขึ้นชื่อ

วาปลูกกลวยไขไดรสชาติดีที่สุดในประเทศและดวยชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของจังหวัด ซึ่งพิพิธภัณฑสถาน

จังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นศูนยรวม

แหลงเรียนรูสายพันธุกลวยที่คุณคาทางวัฒนธรรมตอชาวกําแพงเพชร ซึ่งคนที่สนใจเรื่องกลวยรวมไปถึงคนที่

ชอบกินกลวยไมควรพลาด

คําสําคัญ : ศูนยรวมสายพันธกลวย, กลวยพิพิธภัณฑสถานกําแพงเพชร, กลวยเรือนไทย กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ศูนยรวมสายพันธุกลวย

_ณ_พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร_เฉลิมพระเกียรติ

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2131&code_db=610007&code_type=01
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