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ป 2552 
 
1.  หัวขอเร่ือง  (หัวขอ)  การขยายพันธุกลวยโดยวิธีผาหนอ 
2.  ชื่อผูรู   นายปยะพันธ   ซุยจุมจัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  กลุมงานจัดการพนัธุและการผลิต 
3.  เนื้อหา 
 -  เกร่ินนํา  (ความสําคัญ/ท่ีมา)   

   กลวยเปนผลไมเขตรอน  ท่ีมีถ่ินกําเนิดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ผลสุกนอกจากจะใช
รับประทานเปนผลไมแลว  ยงัสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวานและแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิด
ตางๆ อีกหลายชนิด  ไดแก  กลวยหวาน  กลวยอบเนย  กลวยอบกรอบปรุงรส  กลวยแผน  เปนตน  
 สวนใบตองสดสามารถนําไปใชหอของ  ทํางานประดิษฐศิลปะตางๆ ไดแก  กระทง บายศรี ใบตอง
แหงใชทํากระทงใสอาหารและใชหอผลไม เพื่อใหมีผิวสวยงามและปองกันการทําลายของแมลง กานใบและ
กาบกลวยแหงใชทําเชือก  กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุ  ในการฌาปนกิจศพ  หวัปลี (ดอกกลวย
น้ําวา)  ยังใชรับประทานแทนผักไดดีอีกดวย  สําหรับคุณคาอาหาร กลวยเปนผลไมท่ีอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต  
แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และวิตามินเอ 

 ปจจุบันไดมีการพัฒนาการผลิตกลวยเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปมากข้ึน  ไดแก  แปงกลวย  ไวนกลวย 
และผาจากเสนใยกลวย  และเคร่ืองใชสอยจากสวนลําตนและใบกลวยอีกมากมายหลายชนิด 

 เนื่องจากกลวยเปนพืชท่ีใชตนทุนการผลิตตํ่าอีกท้ังปลูกแลวดูแล  รักษางายใหผลผลิตเร็วและ
เจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย  รวมท้ังตลาดยังมีความคลองตัวสูงท้ังตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสงออก  กลวยจึงเปนไมผลท่ีเกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคาท้ังในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอ่ืนๆ  
เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง 

 สําหรับกลวยท่ีปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีอยูจํานวน  3  สายพันธุ  ไดแก  กลวยน้ําวา      
กลวยหอมทอง  และกลวยไข     
 

- รายละเอียด  (เนื้อหา) 
ฤดูกาลปลูกกลวย 

 การปลูกกลวยใหไดผลดีควรปลูกตนฤดูฝนต้ังแตเดือนพฤษภาคม  ซ่ึงดนิมีความชุมช้ืนเหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโต  และสามารถเก็บเกี่ยวในปลายฤดูฝนพอดี  
 การใสปุย 
 เนื่องจากกลวยเปนพืชท่ีมีอายุส้ัน จึงทําใหมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หลังจากกลวยต้ังตัวไดแลว 
เกษตรกรควรรีบใสปุยใหแกกลวย  เพื่อการเจริญเติบโตทางลําดับและการตกเครือท่ีมีคุณภาพ  ชนดิปุย  มีดังนี ้
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1. ปุยคอก  ใสขณะเตรียมหลุมปลูกแลว  อัตรา 5  กก./ตน  และหลังกลวยเจริญเติบโตเต็มท่ีกอน 
ออกปลี อัตรา 5-10  กก./ตน 

 2.  ปุยในโตรเจน  ท่ีนยิมใช  คือ  โซเดียมไนเตรทหรือแอมโมเนียมซัลเฟต  ใชวิธีการหวานลงดนิ  
   ปริมาณ  60  กรัม/ตน  แลวใหน้ําทันที  (การใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตบอยและมากเกนิไปจะ 
  ทําใหดนิเปนกรด อีกทั้งยังเปนอันตรายตอกลวย) 

2. ปุยเคมี  สูตร 13-13-21  ปุยนีค้วรใหหลังติดผลแลว  อัตรา  500 กรัม/ตน  โดยแบงใส 2 คร้ัง   
 -  คร้ังแรกหลังตัดปลีแลว 
 -  คร้ังท่ี 2 หลังจากคร้ังแรก 1 เดือน 
การตัดแตงหนอ 
หลังจากปลูกกลวยไปแลวประมาณ  5-6 เดือน  กลวยจะเจริญเติบโตมากข้ึน  ในชวงนี้จะมี 

หนอกลวยเจริญข้ึนมาพรอมกับตนแม  จํานวน 4-5 หนอหรือมากกวานัน้  หนอขนาดใหญเปนหนอตาม 
อยูตรงขามตนแมจะแยงอาหารจากตนแม  ทําใหเครือกลวยท่ีออกมาจากตนแมมีขนาดเล็ก  เกษตรกรท่ีมีการดูแล
สมํ่าเสมอ  ควรขุดแยกออกต้ังแตยังมีขนาดเล็กอยู  หากหนอดังกลาวมีขนาดใหญมากแลวจะไมสามารถขุดออกได 
       วิธีทําลาย  โดยใชน้ํามันกาดหยอดลงท่ียอดประมาณ ½ ชองชา สวนหนออ่ืนๆ  เก็บไวได 1-2 
หนอ  หากมีมากกวานี้ควรขุดออกขาง  แตไมควรขุดหนอท่ีเกิดชวงตกเครือใหส้ันลงได  จะชวยลดการแยง
อาหารจากตนแมไดอีกท้ังยังสามารถชะลอการเจริญเติบโตของหนอ  และสามารถขุดหนอมาใชปลูกตอไป  
หลังจากท่ีทําการตัดเครือกลวยแลว 
  การออกปลี  
  เม่ือปลูกกลวยไปประมาณ  6-8  เดือน  กลวยจะมีลําตนขนาดใหญ พรอมท่ีจะออกปลี  โดย
กลวยจะแตกใบยอดสุดทาย  ซ่ึงมีขนาดส้ันและเล็กมาก  ชูกานใบข้ึนช้ีทองฟา  ซ่ึงเรียกวา “ใบธง”  หลังจากนัน้
กลวยจะแทงปลีกกลวยสีแดงออกใหเห็นชัด  และกาบปลีจะบานตอไปเร่ือยๆ  จนกระทั่งผลกลวยท่ีอยูบนหวี 
เร่ิมส้ันและเล็กลง  อีกท้ังขนาดแตละผลไมสมํ่าเสมอกันซ่ึงเรียกวา  “หวีตนีเตา”  สวนหวีท่ีถัดจากหวตีีนเตาลงมา
ก็จะมีขนาดเล็กมากเทากับกานดอกในกาบปลีท่ีกําลังบานอยู  ถาปลอยใหหวัปลีบานตอไปเร่ือยๆ  ก็จะเห็นเพียง
กานดอกกลวยเล็กๆ  เรียงกัน  คลายหวกีลวยขนาดจิว๋  การบานของหัวปลีจะทําใหการพัฒนาขนาดของผลกลวย
ชาลง  สงผลใหผลกลวยมีขนาดเล็กไมโตเทาท่ีควร 
  การหอผล  
  หลังจากท่ีไดทําการตัดปลีกลวยออกไปแลว  ผลกลวยกจ็ะเร่ิมพัฒนาและขยายขนาดใหญข้ึน  
ในการผลิตกลวยเปนการคาท่ีตองการใหผิวกลวยสวยงามปราศจากโรคแมลงทําลาย  สีผิวนวนข้ึน  และนํ้าหนัก
ผลเพ่ิมมากข้ึน ควรมีการหอผล  การหอผลนั้น  อาจจะเลือกกระดาษถุงปูนซีเมนตพักเปนถุง  แลวเจาะรูระบายอากาศ
หรือใชถุงพลาสติกสีฟาเจาะรูหรือแบบกนเปดกไ็ด  ปจจบัุน ไดมีการผลิตถุงพลาสตกิมาจําหนายพรอมดามหอ    
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 การค้ํากลวย 
  ตนกลวยหลังตกเครือแลว  จะมีการหักกลางตน (หกัคอ)  ไดงายเม่ือกลวยใกลจะแก  ท้ังนี้
เพราะนํ้าหนักผลมีมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลวยหอมทอง  ซ่ึงจะมีการหักลมไดงายมาก  เพื่อปองกันการ
เสียหายจากการหักลม  เกษตรกรควรใชไมคํ้ากลวยหลังตกเครือแลว  ดวยไมรวกท่ีผานการแชน้ํามาแลว
ประมาณ 1 เดอืน  โดยดําเนนิการดังนี้   
  1.  นาํไมรวกมาเส้ียมปลายดานท่ีจะใชปกลงดิน  ท้ัง 2 อัน แลวผูกเชือกปลายไมท้ังสองอันนี้  
โดยใหเหลือสวนปลายไมดานบนอันละ  30  เซนติเมตร  เพื่อทําหนาท่ีรับน้ําหนกัตนกลวย  จากน้ันใหถางไม ท้ัง
สองไขวกนัเปนลักษณะคีม  แลวนําไปคํ้าตนกลวยบริเวณท่ีต่ําลงมาจากตําแหนงเครือกลวย  ประมาณ 30-50 ซม. 
เปนลักษณะคีม  แลวนําไปคํ้าตนกลวยบริเวณท่ีต่ําลงมาจากตําแหนงเครือกลวย  ประมาณ 30-50 ซม. 
 
 การตัดปลี   
  หลังจากกลวยออกปลีมาแลวระยะหนึ่งกจ็ะเหน็ผลกลวยขนาดเล็กจํานวนมาก  เปนหวี ๆ    
อยางชัดเจน  โดยทุกหวจีะมีผลกลวยขนาดเทาๆ กัน  ยกเวนหวีตีนเตา  และหวีตอไปก็จะเปนผลกลวยขนาดเล็ก
มาก ใหทําการตัดปลีออกหลังจากปลีบานตอไปจากหวีตนีเตาอีก 2 ช้ัน  เพื่อไวสําหรับใชมือจับปลายเครือ   
ขณะทําการตัดเครือกลวยในชวงเก็บเกีย่ว  เพราะสะดวกในการหยิบยกและแบกหาม 
 การขยายพันธุกลวย 
 ในการผลิตกลวยเปนการคานั้น  นยิมทําการขยายพันธุกลวยสําหรับการเพาะปลูก  3  วิธี  ดังนี้  

1. การขายพันธุจากหนอ 
หนอทีเ่กดิจากตนแมท่ีไดทําการปลูกกลวยตนแรกไปแลว  ไดแก  หนอออน  หนอใบดาบ 

หนอแก  หนอใบกลวงจะมีวธีิการ  ดังนี ้
  เตรียมอุปกรณขุด ไดแก เสียมหรือชะแลงหนากวางท่ีคมสําหรับขุดตัดแยกหนอจากตนแมและ
ขณะเดยีวกนักส็ามารถใชงดัหนอทีต่ัดแยกจากตนแมแลวนําหนอมาตัดรากออกดวยมีดโต  แลวกลบดนิไวตามเดิม 

2. การขยายพันธุดวยเหงา 
วิธีการนี้ไมคอยเปนท่ีนยิมของเกษตรกรผูปลูกกลวยของไทยนัก เพราะเปนขบวนการขยายพันธุ 

ท่ีคอนขางยุงยากเสียเวลานานในการเล้ียงกลาท่ีเกิดใหม  มีวิธีการดังนี ้
  ขุดเหงากลวยท่ีตัดเครือใบแลวนํามาผาใบลงตามยาวเปน 2 หรือมากกวา 2 แลวแตขนาดและ   ความ
สมบูรณของเหงา  แลวนําไปชําในวัสดุเพาะชําจนไดตนกลาขนาดพรอมท่ีจะปลูกได  จงึทําการยายปลูกตอไป   
                  3.    การขยายพันธุโดยวิธีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
   ซ่ึงในการผลิตกลวยในหลายๆ ประเทศ  นิยมใชวิธีนี้มากเพราะในการผลิตกลวยเพื่อสงตลาด
ในครั้งละมากๆ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหไดผลผลิตคุณภาพด ี สงตลาดในเวลาเดียวกนัเปนชวงๆ ไป  
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เหมาะสําหรับการผลิตกลวยเปนการคาแบบแปลงใหญ  ขอดีของกลวยท่ีขยายพนัธุดวยวิธีนี้ คือ กลวยจะตกเครือ
ในเวลาเดียวกนั  แตเกษตรกรตองเสียเวลาในการเพาะปลูกยาวนานกวาวิธีการแยกหนอ 
 
 -  การประยุกต/เทคนิค  การดําเนินการ/เคล็ดลับ 
 ดานวัสดุ – อุปกรณ     
 1.  เสียมแซะหนอกลวย   
 2.  มีด,  เขียง  
 3.  ฮอรโมนเรงราก   
 4.  สารปองกันเช้ือรา      
 5.  กะละมัง    
 6.  แกลบดํา    
 ดานอายกุลวย   คัดหนอใบตามอายุประมาณ 3 เดือน  จะทําใหเปอรเซ็นตการงอกสูง  โตเร็ว     ตอง
คัดหนอท่ีปลอดโรค แมลง   
  
 -  สรุป 
  การขยายพันธุกลวย  โดยวิธีผาหนอ เปนการขยายพันธุไดงาย  และขยายไดทุกสายพนัธุ  ตรง
ตามพันธุ  เปนการเพ่ิมปริมาณใหไดจาํนวนตนเพ่ิมมากกวาวิธีแยกตนไปปลูกโดยตรง   
  การขยายพันธุโดยวิธีนี ้ ลงทุนไมมากเหมือนวิธีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  สามารถประยกุต วัสดุ-อุปกรณ  
ตามทองถ่ินใชในการขยายพันธุกลวยไดทุกสายพนัธุ   
  สําหรับหนอกลวยท่ีขุดแยกออกมาขยาย  สามารถผาแบงช้ินกลวยไดหลายช้ิน  ตามขนาดของ   
หัวกลวย  เชน  ผาไดตัง้แต  2  ช้ันข้ึนไป  แตไมควรเกนิ 8 ช้ิน  เพราะหัวกลวยแกเกินไป  เปอรเซ็นตการงอกจะตํ่า      
ผา 1 ช้ิน  จะไดตนข้ึนมาใหม 1 ตน  ซ่ึงสามารถท่ีจะทําเปนการคาได   
 


