
การจัดการความรู�ในงานส�งเสริมการเกษตรตามหน�าที่ความรับผิดชอบ 

การประเมินคุณภาพกล�วยไม�เพ่ือการตัดสินการประกวด 
นายเฉลิมยศ   ชัยคุณแสง 

หัวหน�ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

  ป�จจุบันนี้ประเทศไทยมีการส�งออกกล�วยไม� ท้ังกล�วยไม�ตัดดอก และ กล�วยไม�กระถาง คิด
เป"นมูลค�า  2,845  ล�านบาท และมีแนวโน�มเพ่ิมมากข้ึน นับว�าเป"นการสร�างมูลค�ามากในระบบการผลิต
การเกษตรเป"นอย�างมาก และยังมีคู�แข�งทางการค�าอีกหลายประเทศ เช�น สิงคโปร  มาเลเซีย  อินโดเนเซีย 
ไต�หวัน ฯลฯ  เป"นต�น สิ่งท่ีสําคัญการพัฒนาสายพันธุ4กล�วยไม�ใหม�ๆ ให�เกิดข้ึนเพ่ือ สร�างสายพันธุ4ใหม�ๆ เข�าสู�
ตลาด  ให�มีความแปลกตา ต�อผู�บริโภค และสร�างความแตกต�างจากคู�แข�ง ตลอดจนสร�างทางเลือกให�แก�
ผู�บริโภค ดังนั้น การยอมรับสายพันธุ4ใหม� ต�องมีการรับรองและมีมาตรฐาน วิธีการท่ีสร�างการยอมรับในสาย
พันธุ4กล�วยไม�ใหม�ๆๆ นั้นคือการประกวด เพ่ือจะได�เป"นท่ียอมรับของ หน�วยงานต�างๆ ท่ีจัดประกวด เพ่ือพัฒนา
สายพันธุ4ใหม�ๆ หรือ วิธีการผลิตกล�วยไม�ให�ได�คุณภาพดี มีดอกอยู�ในเกณฑ4มาตรฐาน เป"นท่ียอมรับ ซ่ึงอาจจะ
ได�รับรางวัลต�างๆ ในเวที ระดับอําเภอ ระดับ จังหวัด ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ หรือระดับโลก  
  การตัดสินกล�วยไม�ในแต�ละประเภท จะต�องใช�มาตรฐานท่ีแตกต�างกัน ข้ึนกับชนิดของ
กล�วยไม� และ ประเภทของกล�วยไม� ได�แก� ไม�ตัดดอก ไม�กระถาง โดยมีประเภทต�างๆ เช�น ไม�เด่ียว ไม�หมู� 
รวมท้ังการจัดสวนขนาดต�างๆ  ซ่ึงจะมีมาตรฐานในแต�ละประเภท ท้ังนี้ ในการตัดสินต�องอยู�บนพ้ืนฐานท่ี 
กรรมการทุกคน ต�องมีความรู� ความสามรถในการแยกแยะ ประเภทของกล�วยไม�แต�ละชนิด สีดอก ขนาดกลีบ
ของสีของดอก ประเภทสีเดียวกันและสีท่ีแตกต�างกันในดอกเดียวกัน และท่ีสําคัญ กรรมการแต�ละคนต�องเป;ด
ใจรับสิ่งใหม�ๆ ท่ีเกิดความแตกต�างของการพัฒนาสายพันธุ4ใหม�ๆ มองแนวโน�มของสีดอก องค4ประกอบรูปทรง
ของกล�วย ต�อการยอมรับของผู�บรืโภคในแต�ละประเทศ ท่ีประเทศไทยส�งสินค�ากล�วยไม�ไปจําหน�าย การ
ประเมินคุณภาพของดอกกล�วยไม� มีองค4ประกอบดังนี้ 
 เป.าหมายการประกวด  
  1.เพ่ือความก�าวหน�าอย�างยั่งยืนของธุรกิจกล�วยไม� 
  2.พัฒนาเทคนิคการผลิต หรือ การปลูกกล�วยไม� 
  3.เชิดชูและยกระดับเกษตรกรผู�ผลิตกล�วยไม�  
  4.พัฒนาสายพันธุ0กล�วยไม� คัดเลือกสายพันธุ0ใหม�ๆ ออกสู�ตลาดในประเทศและตลาดโลก  
 

ลักษณะประเภทกล�วยไม�ตามการตัดสิน 
  1.กล�วยไม�ตัดดอก 

2.กล�วยไม�กระถาง 
3.กล�วยไม�สะสม  
 



กระบวนการประกวดกล�วยไม� 

- แบ�งประเภท: สกุลขนาด  รูปทรง และสีดอกต�องบานตามเกณฑ4มาตรฐาน 
- การตัดสิน: ความสมํ่าเสมอความสมบูรณ4ตามศักยภาพ ตําหนิ  

1) ความสมํ่าเสมอความยาวช�อเปอร0เซ็นต0ดอกบาน ขนาดและสีดอก 
2) ความสมบูรณ0ตามศักยภาพ  

ความสมบูรณ0ความสดของสีจํานวนดอกความยาวช�อ 
ศักยภาพเท�ากับดีท่ีสุดเท�าท่ี ในพ้ืนท่ีประกวดนั้นๆ  

3) ตําหนิการดูแลศัตรู  พันธุกรรม  
คุณภาพข้ันพ้ืนฐาน  
ช�อดอกกล�วยไม�ทุกชั้นคุณภาพจะต�องมีคุณภาพ 
1.จํานวนดอกไม�น�อยกว�า 40% ของช�อดอกยกเว�นสกุลหวายต�องมีดอกบานไม�น�อยกว�า 4 ดอก 
2.สดใสไม�พบศัตรูพืชและรอยช้ํา  
3.ปราศจากตําหนิและรอยซํ้า   
4.ไม�พบ ความผิดปกติของช�อดอกและก�านดอก และดอก 

การตัดสินการประกวด 

- เปรียบเทียบกับสิ่งเปรียบเทียบระหว�างสิ่งประกวด 
- เทียบกับเกณฑ4มาตรฐาน  
- อ�างอิงจากคะแนนเกียรตินิยม  

เป�าหมายการประกวดกล�วยไม�   

  คัดเลือกต�นท่ีปลูกเลี้ยงจนมีดอกสวยท่ีสุดโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานพันธุกรรมมีส�วนร�วมด�วย 
ผลการตัดสินการประกวดกล�วยไม�         
  เปรียบเทียบระหว�างสิ่งประกวด  รางวัลชมเชย  รางวัลท่ี 3  2  และ 1  คัดเลือกประเภท 
รางวัลยอดเยี่ยม            
 เปรียบเทียบเกณฑ0มาตรฐาน หากกล�วยไม�ไม�ถึงเกณฑ0มาตรฐาน  คณะกรรมการอาจพิจารณาไม�ครบ
ทุกรางวัลหรือ ไม�พิจารณารางวัลท่ี 1 ให�ผู�เข�าประกวด เพราะไม�ถึงมาตรฐาน 

การพิจารณาส่ิงประกวด 

1) ความถูกต�องของชื่อประกวด 
2) อายุดอก ช�อดอก  ขนาดช�อดอก จํานวนดอกบาน 



3) ความดีเด�นความสมบูรณ0ของศักยภาพตามความสวยงามของดอกนั้นๆช�อและต�น พิจารณาภาพรวม  สีของ
ดอก ให�มากท่ีสุด  

4) ความรุนแรงของตําหนิข�อพิการข�อด�อยและ ดอกท่ีพิการจากสายพันธุ0 

ข้ันตอนการตัดสินการประกวด  

ข�อ 1 คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต�องของสิ่งประกวด รายชื่อสิงห0ประกวด  

ข�อ 2 ทราบว�าการประเมินคุณภาพของสิ่งประกวดเพ่ือให�รางวัล  

ข�อ 3 คณะกรรมการมีสิทธิ์ท่ีจะไม�ให�รางวัลหากตํ่ากว�าหากมีคุณภาพตํ่ากว�ามาตรฐานของสายพันธุ0นั้นๆ  

ข�อ 4 กรรมการและเลขานุการลงนามร�วมกันในใบตัดสิน  

ข�อ 5 การตัดสินกรรมการถือเปDนท่ีสิ้นสุด 

ป1จจัยท่ีอาจจะก�อป1ญหาในการตัดสิน  

- แสงท่ีผิดธรรมชาติมืดเกินไป หรือสว�างเกินไป เต>นประกวดมีสีต�างๆ  ทําให�กล�วยไม�สีเพ้ียนจาก
ความจริง 

- การตกแต�งผิดธรรมชาติ  
- การพิการของช�อดอกหรือดอก 
- และประสบการณ4ของกรรมการน�อยเกินไป 

การพิจารณาคะแนน  

กระบวนการตัดสินโดยหลักใหญ� มักจะพิจารณา อยู�สามกระบวนการ ซ่ึงมีความสําพันธ7เก่ียวข�องกันอยู� 
๏ กระบวนการแรก เก่ียวข�องกับ ความรู�พ้ืนฐานของกรรมการ ในด�าน มาตรฐาน และความดีเด�นท่ีอาจพบได� 
ในกล�วยไม�ท่ีกําลังตัดสินให�คะแนน 
๏ กระบวนการท่ีสอง คือการพิจารณา รายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียดของดอก รูปร�างดอก สีสรรค4 
เนื้อหา และความสัมพันธ4ของส�วน ต�างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป"นดอก ช�อดอก ท้ังองค4ประกอบในช�อเดียวกัน หรือ 
หลายๆช�อรวมกัน ในแต�ละต�น ซ่ึงหมายรวมถึงความสมดุลย4 ความสมํ่าเสมอ และความตัดกัน อันจะทําให�เกิด
ความสวยงามข้ึน 
๏ กระบวนการข้ันท่ีสาม ผู�ตัดสินจะพยายามเปรียบเทียบ ดอกกล�วยไม� ท่ีอยู�ข�างหน�าตน กับดอกกล�วยไม�ชนิด
เดียวกันนี้ท่ีเคยได�เห็น โดยเฉพาะท่ีเคยได�รับการตัดสินมาแล�ว และวัดดูคุณภาพดอกกล�วยไม�เพ่ือประกอบการ
ให�คะแนน  
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 สรุปการตัดสินการประกวดกล�วยไม�ท่ัวไป 

 การตัดสินแบบนี้ เปDนการตัดสินในงานประกวดกล�วยไม�ท่ีพบเห็นท่ัวไป มีการให�รางวัลท่ี 1  2 และ 3 
โดยมีการแยกประเภทกล�วยไม�ออกมาก�อน ข้ึนอยู�กับช�วงของการจัดงานประกวดว�ามีกล�วยไม�ประเภทไหนบาน
อยู� โดยท่ัวไปแล�วการจัดประเภทแบบนี้ จะจัดตามกลุ�มของกล�วยไม�ก�อนแล�วมีการแบ�งย�อยตามปริมาณและ
ชนิดของกล�วยไม�ท่ีมีการส�งเข�าประกวดเช�น มีการแบ�งประเภทออกเปDน แวนดา หวาย กล�วยไม�ไทยพันธุ0แท� 
แคทลียา กล�วยไม�ไทยลูกผสม ช�าง ฯลฯ และเม่ือถึงในวันงาน มีผู�ส�งกล�วยไม�ในแต�ละประเภทเข�ามาแล�ว ก็จะมี
การแบ�งกลุ�มย�อยอีก อย�างน�อยในแต�ละกลุ�มย�อยต�องมีผู�ส�งกล�วยไม�เข�าประกวดไม�น�อยกว�า 5 ราย การแบ�ง
แบบกลุ�มย�อยนี้ สามารถแบ�งได�ตาม สี ขนาดดอก ขนาดต�น เช�น กลุ�มแวนดาสีบลู กลุ�มแวนดาสีแดง และกลุ�ม
แวนดาสีเหลือง เปDนต�น และถ�ามีจํานวนต�นในแต�ละกลุ�มมากอีก ก็จะแบ�งย�อยไปได�อีก เช�น แวนดาสีบลูดอก
ใหญ� และแวนดาสีบลูดอกกลาง  ในหวาย ก็อาจมีการแบ�งแกลุ�มตามลักษณะของกลีบดอก และรูปทรงของ
ดอกได�อีกด�วย เช�น หวายกลีบบิด หวายดอกกลม เปDนต�น ในการตัดสินกรรมการผู�ตัดสินจะทําการคัดเลือกต�น
ท่ีเข�าเกณฑ0 แล�วนํามาให�คะแนนว�าต�นใดสมควรได�รางวัลท่ี 1, 2 หรือ 3 ตามลําดับ หรอืไม�ก็มีการให�คะแนน
แล�วนําคะแนนมารวมกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสมาคมท่ีจัดประกวด วิธีการนี้กรรมการตัดสินต�องเปDนผู�ท่ีมี
ประสบการณ0มาก 

 คณะกรรมการตัดสินโดยท่ัวไปจะประกอบไปด�วยกรรมการ 5 คน และ 1 ใน 5 ทําหน�าท่ีเปDน
เลขานุการการตัดสิน และมีผู�ช�วยอีก 2 คน ทําหน�าท่ีในการติดปGายรางวัลและบันทึกต�นท่ีได�รับรางวัล ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท�ากัน ประธานคณะกรรมการตัดสินจะเปDนผู�ชี้ขาด 
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