แบบฟอรมการสํารวจองคความรู
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน
ป 2552
1. หัวขอเรื่อง (หัวขอ) การขยายพันธุกลวยโดยวิธีผาหนอ
2. ชื่อผูรู นายปยะพันธ ซุยจุมจัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุม งานจัดการพันธุและการผลิต
3. เนื้อหา
- เกริ่นนํา (ความสําคัญ/ที่มา)
กลวยเปนผลไมเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจากจะใช
รับประทานเปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวานและแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิด
ตางๆ อีกหลายชนิด ไดแก กลวยหวาน กลวยอบเนย กลวยอบกรอบปรุงรส กลวยแผน เปนตน
สวนใบตองสดสามารถนําไปใชหอของ ทํางานประดิษฐศิลปะตางๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตอง
แหงใชทํากระทงใสอาหารและใชหอผลไม เพื่อใหมีผวิ สวยงามและปองกันการทําลายของแมลง กานใบและ
กาบกลวยแหงใชทําเชือก กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุ ในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอกกลวย
น้ําวา) ยังใชรบั ประทานแทนผักไดดีอกี ดวย สําหรับคุณคาอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวยคารโบไฮเดรต
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ
ปจจุบันไดมีการพัฒนาการผลิตกลวยเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น ไดแก แปงกลวย ไวนกลวย
และผาจากเสนใยกลวย และเครื่องใชสอยจากสวนลําตนและใบกลวยอีกมากมายหลายชนิด
เนื่องจากกลวยเปนพืชทีใ่ ชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูกแลวดูแล รักษางายใหผลผลิตเร็วและ
เจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสงออก กลวยจึงเปนไมผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคาทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆ
เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง
สําหรับกลวยที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีอยูจ ํานวน 3 สายพันธุ ไดแก กลวยน้ําวา
กลวยหอมทอง และกลวยไข
- รายละเอียด (เนื้อหา)
ฤดูกาลปลูกกลวย
การปลูกกลวยใหไดผลดีควรปลูกตนฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคม ซึ่งดินมีความชุมชืน้ เหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโต และสามารถเก็บเกี่ยวในปลายฤดูฝนพอดี
การใสปุย
เนื่องจากกลวยเปนพืชที่มีอายุสั้น จึงทําใหมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หลังจากกลวยตั้งตัวไดแลว
เกษตรกรควรรีบใสปุยใหแกกลวย เพื่อการเจริญเติบโตทางลําดับและการตกเครือทีม่ ีคุณภาพ ชนิดปุย มีดังนี้

-21. ปุยคอก ใสขณะเตรียมหลุมปลูกแลว อัตรา 5 กก./ตน และหลังกลวยเจริญเติบโตเต็มที่กอน
ออกปลี อัตรา 5-10 กก./ตน
2. ปุยในโตรเจน ที่นยิ มใช คือ โซเดียมไนเตรทหรือแอมโมเนียมซัลเฟต ใชวิธีการหวานลงดิน
ปริมาณ 60 กรัม/ตน แลวใหน้ําทันที (การใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตบอยและมากเกินไปจะ
ทําใหดนิ เปนกรด อีกทั้งยังเปนอันตรายตอกลวย)
2. ปุยเคมี สูตร 13-13-21 ปุยนีค้ วรใหหลังติดผลแลว อัตรา 500 กรัม/ตน โดยแบงใส 2 ครั้ง
- ครั้งแรกหลังตัดปลีแลว
- ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน
การตัดแตงหนอ
หลังจากปลูกกลวยไปแลวประมาณ 5-6 เดือน กลวยจะเจริญเติบโตมากขึ้น ในชวงนี้จะมี
หนอกลวยเจริญขึ้นมาพรอมกับตนแม จํานวน 4-5 หนอหรือมากกวานัน้ หนอขนาดใหญเปนหนอตาม
อยูตรงขามตนแมจะแยงอาหารจากตนแม ทําใหเครือกลวยที่ออกมาจากตนแมมีขนาดเล็ก เกษตรกรที่มีการดูแล
สม่ําเสมอ ควรขุดแยกออกตัง้ แตยังมีขนาดเล็กอยู หากหนอดังกลาวมีขนาดใหญมากแลวจะไมสามารถขุดออกได
วิธีทําลาย โดยใชน้ํามันกาดหยอดลงที่ยอดประมาณ ½ ชองชา สวนหนออื่นๆ เก็บไวได 1-2
หนอ หากมีมากกวานี้ควรขุดออกขาง แตไมควรขุดหนอที่เกิดชวงตกเครือใหสั้นลงได จะชวยลดการแยง
อาหารจากตนแมไดอีกทัง้ ยังสามารถชะลอการเจริญเติบโตของหนอ และสามารถขุดหนอมาใชปลูกตอไป
หลังจากที่ทําการตัดเครือกลวยแลว
การออกปลี
เมื่อปลูกกลวยไปประมาณ 6-8 เดือน กลวยจะมีลําตนขนาดใหญ พรอมที่จะออกปลี โดย
กลวยจะแตกใบยอดสุดทาย ซึ่งมีขนาดสั้นและเล็กมาก ชูกานใบขึ้นชีท้ องฟา ซึ่งเรียกวา “ใบธง” หลังจากนัน้
กลวยจะแทงปลีกกลวยสีแดงออกใหเห็นชัด และกาบปลีจะบานตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผลกลวยทีอ่ ยูบนหวี
เริ่มสั้นและเล็กลง อีกทั้งขนาดแตละผลไมสม่ําเสมอกันซึ่งเรียกวา “หวีตนี เตา” สวนหวีที่ถัดจากหวีตีนเตาลงมา
ก็จะมีขนาดเล็กมากเทากับกานดอกในกาบปลีที่กําลังบานอยู ถาปลอยใหหวั ปลีบานตอไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นเพียง
กานดอกกลวยเล็กๆ เรียงกัน คลายหวีกลวยขนาดจิว๋ การบานของหัวปลีจะทําใหการพัฒนาขนาดของผลกลวย
ชาลง สงผลใหผลกลวยมีขนาดเล็กไมโตเทาที่ควร
การหอผล
หลังจากที่ไดทําการตัดปลีกลวยออกไปแลว ผลกลวยก็จะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญขึ้น
ในการผลิตกลวยเปนการคาที่ตองการใหผวิ กลวยสวยงามปราศจากโรคแมลงทําลาย สีผิวนวนขึน้ และน้ําหนัก
ผลเพิ่มมากขึ้น ควรมีการหอผล การหอผลนั้น อาจจะเลือกกระดาษถุงปูนซีเมนตพักเปนถุง แลวเจาะรูระบายอากาศ
หรือใชถุงพลาสติกสีฟาเจาะรูหรือแบบกนเปดก็ได ปจจุบัน ไดมกี ารผลิตถุงพลาสติกมาจําหนายพรอมดามหอ

-3การค้ํากลวย
ตนกลวยหลังตกเครือแลว จะมีการหักกลางตน (หักคอ) ไดงายเมื่อกลวยใกลจะแก ทั้งนี้
เพราะน้ําหนักผลมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลวยหอมทอง ซึ่งจะมีการหักลมไดงา ยมาก เพื่อปองกันการ
เสียหายจากการหักลม เกษตรกรควรใชไมค้ํากลวยหลังตกเครือแลว ดวยไมรวกที่ผานการแชน้ํามาแลว
ประมาณ 1 เดือน โดยดําเนินการดังนี้
1. นําไมรวกมาเสี้ยมปลายดานที่จะใชปก ลงดิน ทั้ง 2 อัน แลวผูกเชือกปลายไมทั้งสองอันนี้
โดยใหเหลือสวนปลายไมดานบนอันละ 30 เซนติเมตร เพื่อทําหนาที่รบั น้ําหนักตนกลวย จากนั้นใหถางไม ทั้ง
สองไขวกนั เปนลักษณะคีม แลวนําไปค้ําตนกลวยบริเวณที่ต่ําลงมาจากตําแหนงเครือกลวย ประมาณ 30-50 ซม.
เปนลักษณะคีม แลวนําไปค้าํ ตนกลวยบริเวณที่ต่ําลงมาจากตําแหนงเครือกลวย ประมาณ 30-50 ซม.
การตัดปลี
หลังจากกลวยออกปลีมาแลวระยะหนึ่งก็จะเห็นผลกลวยขนาดเล็กจํานวนมาก เปนหวี ๆ
อยางชัดเจน โดยทุกหวีจะมีผลกลวยขนาดเทาๆ กัน ยกเวนหวีตีนเตา และหวีตอไปก็จะเปนผลกลวยขนาดเล็ก
มาก ใหทําการตัดปลีออกหลังจากปลีบานตอไปจากหวีตนี เตาอีก 2 ชั้น เพื่อไวสําหรับใชมือจับปลายเครือ
ขณะทําการตัดเครือกลวยในชวงเก็บเกีย่ ว เพราะสะดวกในการหยิบยกและแบกหาม
การขยายพันธุก ลวย
ในการผลิตกลวยเปนการคานั้น นิยมทําการขยายพันธุกลวยสําหรับการเพาะปลูก 3 วิธี ดังนี้
1. การขายพันธุจากหนอ
หนอทีเ่ กิดจากตนแมที่ไดทําการปลูกกลวยตนแรกไปแลว ไดแก หนอออน หนอใบดาบ
หนอแก หนอใบกลวงจะมีวธิ ีการ ดังนี้
เตรียมอุปกรณขุด ไดแก เสียมหรือชะแลงหนากวางที่คมสําหรับขุดตัดแยกหนอจากตนแมและ
ขณะเดียวกันก็สามารถใชงดั หนอทีต่ ัดแยกจากตนแมแลวนําหนอมาตัดรากออกดวยมีดโต แลวกลบดินไวตามเดิม
2. การขยายพันธุดวยเหงา
วิธีการนี้ไมคอยเปนที่นยิ มของเกษตรกรผูปลูกกลวยของไทยนัก เพราะเปนขบวนการขยายพันธุ
ที่คอนขางยุงยากเสียเวลานานในการเลี้ยงกลาที่เกิดใหม มีวิธีการดังนี้
ขุดเหงากลวยที่ตัดเครือใบแลวนํามาผาใบลงตามยาวเปน 2 หรือมากกวา 2 แลวแตขนาดและ ความ
สมบูรณของเหงา แลวนําไปชําในวัสดุเพาะชําจนไดตนกลาขนาดพรอมทีจ่ ะปลูกได จึงทําการยายปลูกตอไป
3. การขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ซึ่งในการผลิตกลวยในหลายๆ ประเทศ นิยมใชวิธีนี้มากเพราะในการผลิตกลวยเพื่อสงตลาด
ในครั้งละมากๆ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหไดผลผลิตคุณภาพดี สงตลาดในเวลาเดียวกันเปนชวงๆ ไป

-4เหมาะสําหรับการผลิตกลวยเปนการคาแบบแปลงใหญ ขอดีของกลวยที่ขยายพันธุดว ยวิธีนี้ คือ กลวยจะตกเครือ
ในเวลาเดียวกัน แตเกษตรกรตองเสียเวลาในการเพาะปลูกยาวนานกวาวิธีการแยกหนอ
- การประยุกต/เทคนิค การดําเนินการ/เคล็ดลับ
ดานวัสดุ – อุปกรณ
1. เสียมแซะหนอกลวย
2. มีด, เขียง
3. ฮอรโมนเรงราก
4. สารปองกันเชื้อรา
5. กะละมัง
6. แกลบดํา
ดานอายุกลวย คัดหนอใบตามอายุประมาณ 3 เดือน จะทําใหเปอรเซ็นตการงอกสูง โตเร็ว ตอง
คัดหนอที่ปลอดโรค แมลง
- สรุป
การขยายพันธุกลวย โดยวิธผี าหนอ เปนการขยายพันธุไดงาย และขยายไดทกุ สายพันธุ ตรง
ตามพันธุ เปนการเพิ่มปริมาณใหไดจาํ นวนตนเพิ่มมากกวาวิธีแยกตนไปปลูกโดยตรง
การขยายพันธุโ ดยวิธีนี้ ลงทุนไมมากเหมือนวิธเี พาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถประยุกต วัสดุ-อุปกรณ
ตามทองถิ่นใชในการขยายพันธุกลวยไดทกุ สายพันธุ
สําหรับหนอกลวยที่ขดุ แยกออกมาขยาย สามารถผาแบงชิน้ กลวยไดหลายชิน้ ตามขนาดของ
หัวกลวย เชน ผาไดตงั้ แต 2 ชั้นขึน้ ไป แตไมควรเกิน 8 ชิน้ เพราะหัวกลวยแกเกินไป เปอรเซ็นตการงอกจะต่าํ
ผา 1 ชิน้ จะไดตนขึน้ มาใหม 1 ตน ซึ่งสามารถทีจ่ ะทําเปนการคาได

