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การปลูกกลวย 
 กลวยเปนไมผลเขตรอน ที่มีถ่ินกําเนดิในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจากจะใชรับประทาน

เปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวานและแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิดตางๆอีกหลายชนิด 
ไดแก กลวยตาก ทอฟฟ กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง กลวยในน้ําเชื่อมกระปอง กลวยหวาน กลวยอบเนย กลวยอบ
กรอบปรุงรส กลวยแผน เปนตน 
 สวนใบตองสดสามารถนําไปใชหอของ ทํางานประดิษฐศิลปตางๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตองแหงใชทํา
กระทงใสอาหารและใชหอผลไม เพื่อใหมผิีวสวยงามและปองกันการทําลายของแมลง กานใบและกาบกลวยแหงใชทํา
เชือก กาบสดใชสําหรับการแทงหยวกประกอบเมรุ ในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอกกลวยน้ําวา)ยงัใชรับประทานแทน
ผักไดดีอีกดวย สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวยคารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน
เอ 
 ปจจุบันไดมีการพัฒนาการผลิตกลวยเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น ไดแก แปงกลวย ไวนกลวย และผาจาก
เสนใยกลวย และเครื่องใชสอยจากสวนลําตนและใบกลวยอีกมากมายหลายชนิด 
 เนื่องจากกลวยเปนพืชที่ใชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูกแลวดูแลรักษางายใหผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตไดดี
ในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก กลวยจึงเปน
ผลไมที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปนการคาทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอ่ืนๆ เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
ไดอีกทางหนึ่ง 
 กลวยเปนผลไมลมลุกที่คนไทยรูจักและใชบริโภคกันมาชานานแลว ในอดีตนั้นมกีารบริโภคกลวยกัน
คอนขางมาก ทําใหมีพันธุกลวยไทยมากกวา 80 สายพันธุ อาทิ เชน กลวยนาก กลวยงาชาง กลวยเทพรส กลวย
เล็บมือนาง กลวยขัม กลวยนมสาว กลวยพมาแหกคกุ กลวยนวล กลวยน้ําวา กลวยไขโบราณ กลวยนมสวรรค กลวยน้ํา
ไทย กลวยเล็บชางกุด กลวยนิ้วจระเข กลวยตานี กลวยไขพระตะบอง กลวยหอมเขียว กลวยหอมทอง กลวยหกัมกุ 
กลวยหิน ฯลฯ 
 สําหรับกลวยที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยที่มีการเกบ็รวบรวมขอมูลของกองแผนงาน กรมสงเสริม
การเกษตรนัน้มีอยูจํานวน 3 สายพันธุ ไดแก กลวยน้ําวา กลวยหอมทอง และกลวยไข 
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สถานการณผลิตและการตลาดกลวย 
 1. สถานการณผลิต 

 กลวยน้ําวามีการปลูกทั่วไปทั้งแถบหลังบานและเชิงการคา แหลงปลูกไดแก เลย นครพนม ชุมพร ระนอง และ
นครราชสีมา 
 1.1 กลวยหอม สวนใหญมกีารปลูกเชิงการคาแหลงปลูกไดแก ชุมพร ระนอง สงขลา นราธิวาส และ
กรุงเทพมหานคร 
 1.2 กลวยไข เปนกลวยที่ปลูกเชิงการคาเปนสวนใหญ แหลงปลูกสําคัญ จังหวดักําแพงเพชร เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ นครสวรรค สุโขทัย ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช  

 2. สถานการณตลาด 

 การตลาดกลวยสวนใหญปลูกเพื่อสงขายตลาดภายใน โดยเฉพาะอยางยิง่กลวยน้ําวา กลวยหกัมุก กลวย
เล็บมือนาง กลวยหอมและกลวยไข 
 2.1 กลวยน้ําวา 
 ตลาดสวนใหญเปนตลาดกลวยสดเพื่อการบริโภคไดแก ตลาดทองถ่ิน ตลาดประจําจงัหวัดและตลาดกรุงเทพ 
ไดแก ตลาด อตก. ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ฯลฯ  
 นอกจากนี้กลวยน้ําวายังสามารถสงโรงงานแปรรูปตางๆ เชน โรงงานทํากลวยตาก กลวยกวน กลวยทอด กลวย
ฉาบ 
 สําหรับการสงออกไปจําหนายตางประเทศสวนใหญอยูในรูปผลิตภัณฑแปรรูป เชน กลวยกระปองในน้ําเชื่อม 
กลวยบวชชี กลวยผสมกับผลไมอ่ืน (ฟรุทสลัด) 
 2.2 กลวยหอมทอง 
 ตลาดภายใน สวนใหญเปนกลวยสดเพื่อบริโภคผลสุกตลาดนอกเปนตลาดทองถ่ิน ตลาดประจําจังหวัด ตลาด
กลาง ไดแกส่ีมุมเมือง ตลาดไท ปากคลองตลาด ฯลฯ 
 สวนตลาดสงออกปจจุบันมกีารผลิตกลวยสงไปยังประเทศ ญี่ปุน ของสหกรณการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี และ
ที่สหกรณการเกษตรละแม จ.ชุมพร 
 2.3 กลวยไข  
 ตลาดภายในประเทศ ไดแก ตลาดทองถ่ิน เชน ตลาดทองถ่ิน เชน ตลาดรับของกิโลเมตร 8 ถ.สายกําแพงเพชร 
จ.พิจิตร ตลาดปากอาว ริมถนนสายเอเชยีระหวางนครสวรรค – กําแพงเพชร ตลาดประจําจังหวดั และตลาดกลาง
กรุงเทพ ไดแก ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท 
 ตลาดสงออกกลวยสด ไดแก ตลาดฮองกง ตลาดญี่ปุน ตลาดไตหวัน 
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
 กลวยเปนไมผลลมลุกที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยเฉพาะในสภาพที่อากาศ
คงที่ จะทําใหกลวยเจริญเตบิโตและใหผลผลิตอยางตอเนื่อง ชวงอากาศแหงแลงที่ยาวนาน หรือชวงอากาศหนาวเยน็ 2-
3 เดือน มีผลตอการชะงักการเจริญเติบโตของกลวยไดและทําใหผลผลิตกลวยต่ําลง 

 ดิน ที่เหมาะสมตอการปลูกกลวยควรเปนดินที่มีคาความเปนกรดดาง (ph)  อยูระหวาง 4.5-7 ที่เหมาะสมที่สุด

คือ  (ph)  = 6 เปนดินรวนซุยมีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําด ี

 ความชื้น พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกลวยควรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยระหวาง 50-100 นิ้ว/ป จํานวนวันที่ฝน

ตกควรยาวนาน หากมีฝนตกในชวงสั้น การปลูกกลวยจะตองใหน้ําชลประทานเพิ่มรักษาความชุมชืน้ของดินเพิ่มขึ้นแต
ในพื้นที่ฝนตกชุกควรทําการระบายน้ําใหแกกลวย 

 ลม พืน้ที่ที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไมควรเปนแหลงที่มีลมแรงตลอดป นอกจากจะทําใหใบกลวยฉีกขาด
แลวอาจจะมีผลทําใหกลวยหักกลางตน (หักคอ) หรือโคนลมไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่กลวยออกเครือแลว 
 

พันธุกลวยที่ปลูกเปนการคา 
 1. กลวยน้ําวา เปนกลวยทีม่ีการปลูกกันอยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศไทยทาทานสภาพดินฟาอากาศ
ไดดีกวากลวยพันธุอ่ืน ๆ การดูแลรักษางายมีการใชประโยชนจากผล ตน ใน ดอก มากกวากลวยชนิดอื่นๆ ลําตนสูง
ปานกลาง เมื่อสุกรสชาติหวาน เนื้อแนน สีเหลืองออน กลวยน้ําวาสามารถจําแนกเปนพันธุตางๆ ดังนี้ 

 1.1 กลวยน้ําวาแดง  สีเนื้อของผลมีไสกลางสีแดง 
 1.2 กลวยน้ําวาขาว  สีเนื้อของผลมีไสกลางสีขาว 
 1.3 กลวยน้ําวาเหลือง  สีเนื้อของผลมีไสกลางสีเหลือง 
 1.4 กลวยน้ําวาคอม  เปนกลวยที่ลําตนเตีย้หรือแคระ                                                          
  

 
    

 2. กลวยหอมทอง เปนกลวยที่มีลักษณะลําตนใหญแข็งแรง กาบใบชั้นในมีสี

เขียวหรือชมพูออน เครือไดรูปทรงมาตรฐานมีน้ําหนกัมากผลยาวเรียว ปลายผลคอดเปน
แบบคอขวด เปลือกหนา ผลสุกผิวมีสีเหลืองทอง เนื้อมีรสชาติหอมหวาน โดยเฉลี่ยเครือ
หนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 6 หวี เปนพันธุที่ไมตานทานโรคตายพรายและโรคใบจุด 
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 3. กลวยหอมเขียว เปนกลวยที่มีลักษณะทั่วๆ ไปคลายกลวยหอมทองแตกลวยหอมเขียวกาบใบชั้นในมีสี

แดงสด ปลายผลมน ผลสุกมีสีเหลืองอมเขียว เปลือกหนา เปฯที่นยิมของผูบริโภคในตลาดตางประเทศ นอกจากนี้กลวย
หอมเขียวยังตานทานโรคตายพรายไดดี แตออนแอตอโรคใบจุด 
 
 

               กลวยหอมเขียว 

 4. กลวยหอมคอม เปนกลวยหอมอีกชนิดหนึ่งลําตนเตี้ยหรือแคระ ผลมีลักษณะคลายกลวยหอมเขียว เนื้อ

รสชาติดี จึงมีช่ือวากลวยหอมเขียวเตี้ยอีกดวย 
 
  
 
  
  
 

กลวยหอมคอม 

 5. กลวยไข เปนกลวยที่มีลําตนสูงบาง สีใบและกานใบสีเหลืองออนไมมีนวล กาบใบสีน้ําตาลหรือสี

ช็อกโกแลต เครือเล็ก ผลมีขนาดเล็กเปลือกบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองเขมเนื้อแนนรสหวาน เจริญเติบโตไดดีในที่รม 
ตานทานโรคตายพราย แตออนแอตอโรคใบจุด 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      กลวยไข 
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 6. กลวยหักมุก เปนกลวยที่มีลําตนขนาดปานกลางลําตนมีสีเขียวนวล ผลโตเปนเหลี่ยมสีเขียวนวลปลายผล

เรียว ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองนวล เปลือกหนามีรอยแตกลายงา เนื้อฟูสีเหลืองเขมเหมาะสาํหรับนํามาทํากลวยปง กลวย
เชื่อม  
 
 

               กลวยหกัมุก 
  

 7. กลวยเล็บมือนาง เปนกลวยที่มีลําตนคอนขางเล็กไมสูงมากนัก ผลมีขนาดเล็ก ปลายผลเรียวแหลม ผลสุก

มีสีเหลือเขม เนื้อแนน รสชาติหอมหวานใชสําหรับรับประทานสุกหรือทําเปนกลวยตาก เปนพันธุที่ปลูกเปนการคาทาง
ภาคใตของประเทศไทย จังหวัดที่ปลูกเปนการคามากคือ จังหวดัชุมพร 
 
  
 
  
  
 

                                                            
กลวยเล็บมือนาง 
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ฤดูกาลปลูกกลวย 
 การปลูกกลวยใหไดผลดีควรปลูกชวงตนฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม ซ่ึงดินมีความชุมชื้นในชวงฤดูฝน
เหมาะสําหรับการเจริญเติบโต ทางลําตนและออกปลีจนสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวงปลายฤดูฝนพอดี แตอยางไร 
ก็ตามสําหรับการปลูกกลวยในเขตชลประทานที่มีน้ําเพียงพอ สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา 
 กลวยที่กําหนดเวลาปลูกใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาดผูบริโภค ไดแก 
 1. กลวยไข ควรไดผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงสารทไทย ไหวพระจันทร ชาวสวนสวนใหญจะเริ่ม
ปลูกในราวเดอืนเมษายน-พฤษภาคม ซ่ึงจะทําใหสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวงเดอืนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
 2. กลวยหอม การปลูกกลวยเปนการคาสําหรับตลาดภายในประเทศกเ็ชนเดียวกนักับกลวยไข เกษตรกร
คาดหวังวาจะเก็บเกี่ยวกลวยขายในชวงสารทไทย ไหวพระจันทร และกินเจ ซ่ึงจะทําใหราคากลวยสูงกวาชวงปกติแต
สําหรับการผลิตกลวยหอมเพือ่การสงออกนั้นสวนใหญจะทําการผลิตในลักษณะรวมกลุมใหญเพื่อผลิตกลวยสงให
ตลาดผูสงออกอยางตอเนื่อง เชน การผลิตกลวยหอมทองของสหกรณการเกษตรทายาง จังหวดัเพชรบุรี เปนตน ซ่ึงการ
ผลิตจะตองมีการวางแผนการผลิตใหสามารถเก็บเกี่ยวตามที่ตลาดสงออกตองการ 
 

การขยายพันธุ 
 ในการผลิตกลวยเปนการคานั้น นยิมทําการขยายพันธุกลวยสําหรับการเพาะปลูก 3 วธีิ ดังนี้ 
 1. การขยายพนัธุจากหนอ หนอที่เกิดจากตนแมที่ไดทําการปลูกกลวยตนแรกไปแลว ไดแกหนอออน  
หนอใบคาบ หนอแก หนอใบกลา จะมวีธีิการ ดังนี ้
 เตรียมอุปกรณขุดไดแกเสียมหรือชะแลงหนากวางที่คมสาํหรับขุดตัดแยกหนอจากตนแมและขณะเดียวกัน 
ก็สามารถใชงัดหนอที่ตัดแยกจากตนแมแลวนําหนอมาตัดรากออกดวยมีดโต แลวกลบดินไวตามเดิม 
 
 
  
 
 
 
 

หนอกลวยไข 
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 1. การขยายพนัธุจากหนอ หนอที่เกิดจากตนแมที่ไดทําการปลูกกลวยตนแรกไปแลว ไดแกหนอออน  
หนอใบคาบ หนอแก หนอใบกลา จะมวีธีิการ ดังนี ้
 เตรียมอุปกรณขุดไดแกเสียมหรือชะแลงหนากวางที่คมสาํหรับขุดตัดแยกหนอจากตนแมและขณะเดียวกัน 
ก็สามารถใชงัดหนอที่ตัดแยกจากตนแมแลวนําหนอมาตัดรากออกดวยมีดโต แลวกลบดินไวตามเดิม 
 2. การขยายพนัธุดวยเหงา วธีิการนี้ไมคอยเปนที่นิยมของเกษตรกรผูปลูกกลวยของไทยนักเพราะเปน
ขบวนการขยายพันธุที่คอนขางยุงยากเสียเวลานานในการเลี้ยงกลาที่เกิดใหม มีวิธีดังนี ้
 ขุดเหงากลวยที่ตัดเครือใบแลวนํามาผาใบลงตามยาวเปน 2 หรือมากกวา 2 แลวแตขนาดและความสมบูรณของ
เหงา แลวนําไปชําในวัสดุเพาะชํา จนไดตนกลาขนาดพรอมที่จะปลูกได จึงทําการยายปลูกไดตอไป 
 3. การขยายพนัธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซ่ึงในการผลิตกลวยในหลายๆ ประเทศ นิยมใชวิธีนี้มากเพราะในการ
ผลิตกลวยเพื่อสงตลาดในครั้งละมากๆ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหไดผลผลิตคุณภาพดี สงตลาดในเวลาเดยีวกัน
เปนชวงๆไป เหมาะสําหรับการผลิตกลวยเปนแบบการคาแบบแปลงใหญ ขอดีของกลวยที่ขยายพนัธุดวยวิธีนี้คอื กลวย
จะตกเครือในเวลาเดียวกนั แตเกษตรกรตองเสียเวลาในการเพาะปลูกยาวนานกวาวิธีการแยกหนอ 
 

หนอพันธุกลวยสําหรับการเพาะปลูก 
 หนอกลวยที่เกดิจากตนกลวยตนแมสามารถจําแนกตามรูปรางและลักษณะตางๆ ดังนี ้
 1. หนอออน เปนหนออายนุอย ขนาดเล็กมเีพียงใบเกร็ดอยูเหนือผิวดิน ซ่ึงไมนิยมนําไปเพาะปลูก 
 2. หนอใบดาบ เปนหนอที่เกิดจากตาของเหงา ใบเลี้ยงเลก็ขนาดสูงประมาณ   
75 เซนติเมตร มีเหงาขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร เหมาะสําหรับการแยกไปเพาะปลกู 
 3. หนอแก เปนหนอที่เจรญิมาจากหนอใบดาบใบเริ่มแผกวางขึ้น อายปุระมาณ  
5-8 เดือนมีเหงาขนาดใหญเสนผาศูนยกลางประมาณ 25 เซนติเมตร เหงาของหนอแกอาจ 
มีตาที่สามารถเจริญเปนหนอใหมไดหลายหนอ 
 4. หนอใบกวาง เปนหนอที่เกิดจากตาของเหงาแกหรือเหงาที่ไมแข็งแรงสมบูรณลักษณะ
ใบแผกวางตั้งแตยังมีอายนุอย ซ่ึงไมนิยมนาํไปเพาะปลูก 
 

การเลือกหนอกลวยเพ่ือการเพาะปลูก 
 1. ตองเปนหนอที่เหงาใหญสมบูรณ ความสูงของหนอไมมากเกินไป สวนใหญอยูประมาณ 75 เซนติเมตร 
 2. เปนหนอทีไ่ดจากตนแมสมบูรณไมเปนโรคตายพรายหรือมีแมลงเขาทําลายโดยเฉพาะดวงวง เขาทําลาย
 3. สวนเหงาตองไมถูกโรคแมลงทําลาย 
 4. เปนแหลงพนัธุที่เชื่อถือไดซ่ึงเกษตรกรไดมีการตรวจสอบประวัติของสวนแลว ไมเคยมีโรคระบาดมากอน 
 5. กรณีเปนหนอที่มีวางจําหนาย ตองพิจารณาความสดใหมเหงาใหญไมบอบช้ําอีกดวย 
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การใสปุย 
 เนื่องจากกลวยเปนพืชที่มีอายุส้ันจึงทําใหมีการเจริญเตบิโตอยางรวดเร็ว หลังจากกลวยตั้งตวัไดแลวเกษตรกร
ควรรีบใสปุยใหแกกลวยเพื่อการเจริญเติบโตทางลําตนและการตกเครือที่มีคุณภาพ ชนิดปุย มดีังนี ้
 1. ปุยคอก ใสขณะเตรยีมหลุมปลูก อัตรา 5 กก./ตน และหลังกลวยเจรญิเติบโตเต็มที่กอนออกปลี อัตรา 5-10 
กก./ตน 
 2. ปุยไนโตรเจน ที่นิยมใช คือ โซเดียมไนเตรทหรือแอมโมเนียซัลเฟต ใชวิธีการหวานลงดินปรมิาณ 60 กรัม/
ตน แลวใหน้ําทันที (การใชปุยแอมโมเนยีซัลเฟตบอยและมากเกินไปจะทําใหดินเปนกรด อีกทั้งยังเปนอันตรายตอ
กลวย) 
 3. ปุยเคมี สูตร 13-13-21 ปุยนี้ควรใหพลังติดผลแลว อัตรา 500 กรัม/ตน โดยแบงใส 2 คร้ัง 
  - คร้ังแรกหลงัตัดปลีแลว 
  - คร้ังที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน 
 

การกําจัดวชัพืช 
 วัชพืชเปนพืชที่มาแยงดดูอาหารในดนิไปใชเพื่อการเจรญิเติบโตมีผลทําใหกลวยมีความเจริญเติบโตชางลง 
รวมทั้งเปนที่อาศัยของโรคและแมลงบางชนิด เกษตรกรควรมีการกําจดัวัชพืชอยางเหมาะสมและถูกวิธีซ่ึงสามารถแบง
ออกได ดังนี ้
 1. วิธีกล ไดแก การถอน ดาย หรือถากดวยจอบ ควรทําการกําจัดขณะที่วัชพืชมีตนเล็ก กอนที่วัชพืชนั้นจะออก
ดอก ถาเปนวชัพืชที่มีดอกตองเก็บเมลด็วชัพืชใสภาชนะไวไมใหรวงหลน 
ไปตามพื้นดิน มิฉะนั้นจะทําใหวัชพืชมกีารระบาดและแพรกระจายมากยิ่งขึ้น ควรเกบ็วัชพืชออกมารวมกันแลวทาํการ
เผาหรือฝง หากกองทิ้งไวเฉย ๆ เมล็ดที่แหงอาจถูกลมพัดพาไปงอกเปนตนใหมไดตอไป 
 2. วิธีเขตกรรม โดยการปลูกพืชแซม เลือกพืชที่มีระบบรากตื้นและสามารถใชลําตนเปนปุยไดอีกดวย เชน พืช
ตระกูลถ่ัวตางๆ หรือพืชผักชนิดตางๆ นอกจากจะชวยลดปริมาณวัชพชืในแปลงปลูกกลวย ยังทําใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้นอีกดวย 
 3. ใชวิธีคลุมดนิ หลังจากมกีารตัดแตงกิ่งใบกลวยแลวเกษตรกรก็สามารถใชใบกลวยชวยคลุมหนาดินไว 
นอกจากจะชวยลดปริมาณวชัพืชลงไดแลว ยังชวยปองกนัการชะลางของหนาดินอกีดวย 
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 การตัดแตงหนอ 

 หลังจากปลูกกลวยไปแลวประมาณ 5-6 เดือน กลวยจะเจริญเติบโตมากขึ้น ในชวงนี้จะมหีนอกลวยเจริญขึ้นมา
พรอมกับตนแม จํานวน 4-5 หนอหรือมากกวานัน้ หนอขนาดใหญเปนหนอตาม อยูตรงขามตนแมจะแยงอาหารจากตน
แม ทําใหเครือกลวยที่ออกมาจากตนแมมีขนาดเล็ก เกษตรกรที่มีการดูแลสม่ําเสมอควรขุดแยกออกตั้งแตยังมีขนาดเล็ก
อยู หากหนอดงักลาวมีขนาดใหญมากแลวจะไมสามารถขุดออกได 
 วิธีทําลาย โดยใชน้ํามันกาดหยอดลงที่ยอดประมาณ ½ ชอนชา สวนหนออ่ืนๆ เก็บไวได 
1-2 หนอ หากมีมากกวานี้ควรขุดออกบาง แตไมควรขุดหนอในชวงกลวยออกเครือ เพราะอาจทําใหกลวยผลลีบเล็ก 
เครือเล็กหรือส้ันลงได เกษตรกรควรใชมีดปาดหนอที่เกิดชวงตกเครอืใหส้ันลงได จะชวยลดการแยงอาหารจากตนแม
ไดอีกทั้งยังสามารถชะลอการเจริญเติบโตของหนอและสามารถขุดหนอมาใชปลูกตอไป หลังจากที่ทําการตัดเครือกลวย
แลว 
 

การออกปล ี
 เมื่อปลูกกลวยไปประมาณ 6-8 เดือน กลวยจะมีลําตนขนาดใหญ พรอมที่จะออกปลี โดยกลวยจะแตกใบยอด
สุดทาย ซ่ึงมีขนาดสั้นและเล็กมาก ชูกานใบขึ้นชี้ทองฟา ซ่ึงเรียกวา “ใบธง” หลังจากนั้นกลวยจะแทงปลีกลวยสีแดง
ออกใหเห็นชดั และกาบปลจีะบานตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผลกลวยที่อยูบนหวีเร่ิมสั้นและเล็กลง อีกทั้งขนาดแตละผล
ไมสํ่าเสมอกันซึ่งเรียกวา “หวีตีนเตา” สวนหวีที่ถัดจากหวีตีนเตาลงมาก็จะมีขนาดเลก็มากเทากับดอก ในกาบปลทีี่กําลัง
บานอยู ถาปลอยใหหัวปลีบานตอไปเรื่องยๆก็จะเห็นเพยีงกานดอกกลวยเล็กๆเรียงกนั คลายหวกีลวยขนาดจิว๋ การบาน
ของหัวปลีจะทําใหการพัฒนาขนาดของผลกลวยชาลง สงผลใหผลกลวยมีขนาดเล็กไมโตเทาที่ควร 
 
 
 
 
 

กลวยออกปล ี
 

การตัดปลี 
 หลังจากกลวยออกปลีมาแลวระยะหนึ่งก็จะเหน็ผลกลวยขนาดเล็กจํานวนมาก เปนหวีๆอยางชัดเจน โดยทุกหวี
จะมีผลกลวยขนาดเทาๆ กันยกเวนหวีตีนเตา และหวีตอไปก็จะเปนผลกลวยขนาดเล็กมาก ใหทําการตัดปลีออกหลังจาก
ปลีบานตอไปจากหวีตีนเตาอีก 2 ช้ัน เพื่อไวสําหรับใชมอืจับปลายเครือ ขณะทําการตัดเครือกลวยในชวงเก็บเกีย่ว 
เพราะสะดวกในการหยิบยกและแบกหาม 
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 การหอผล 

 หลังจากที่ไดทําการตัดปลีกลวยออกไปแลว ผลกลวยกจ็ะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญขึ้น ในการผลิตกลวย
เปนการคาที่ตองการใหผิวกลวยสวยงามปราศจากโรคแมลงทําลาย สีผิวนวลขึ้น และน้ําหนักผลเพิ่มมากขึ้น ควรมีการ
หอผล 
 การหอผลนั้น อาจจะเลือกกระดาษถุงปูนซีเมนตพับเปนถุง แลวเจาะรูระบาย
อากาศ หรือใชถุงพลาสติกสีฟาเจาะรูหรือแบบกนเปดกไ็ด ปจจุบัน ไดมีการผลิต
ถุงพลาสติกมาจําหนายพรอมดามหอ 
 
 
 

การค้ํากลวย 
 ตนกลวยหลังตกเครือแลว จะมีการหักกลางตน(หกัคอ)ไดงาย เมื่อกลวยใกลจะแก ทัง้นี้เพราะน้ําหนักผลมีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลวยหอมทอง ซ่ึงจะมีการหกัลมไดงายมาก เพื่อปองกันการเสียหายจากการหักลม เกษ๖รกร
ควรใชไมค้ํากลวยหลังตกเครือแลว ดวยไมรวกที่ผานการแชน้ํามาแลวประมาณ 1 เดอืน โดยนําไมรวกมาเสี้ยมดานที่จะ
ใชปกลงดิน แลวผูกเชือกปลายไมทั้งสองอันนี้ โดยใหเหลือสวนปลายไมดานบนอันละ 30 เซนติเมตร เพื่อทําหนาที่รับ
น้ําหนักตนกลวย จากนั้นใหถางไมทั้งสองไขวกันเปนลักษณะคีม แลวนําไปค้ําตนกลวยบริเวณที่ต่าํลงมาจากตําแหนง
เครือกลวย ประมาณ 30-50 เซนติเมตร 
 
  
 
 
 

โรคกลวย 
 โรคกลวยท่ีสําคัญ ไดแก 

1. โรคตายพราย เกิดจากเชื้อรา มักจะเปนทางสีเหลืองออนตามกานใบของใบลาง หรือใบแกกอน ตอมาปลาย
ใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอยางรวดเร็วจนเหลืองทั่วใบ ใบออนจะมีอาการเหลอืงไหมหรือตายนึ่ง
และบิดเปนคล่ืน ใบกลวยจะหักพับบริเวณโคนกานใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยูในระยะแรก ตอมาก็ตายไป
เชนกัน กลวยที่ตกเครือแลวจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไมสํ่าเสมอหรือแกกอนกําหนด เนื้อฟามจืด บางครั้งพบใบกลวยหักพับที่
โคนใบโดยไมแสดงอาการใบเหลือง หรือเหลืองเพียงเล็กนอยเทานัน้ ถาลําตนตามขวางจะพบวาเนือ้ในขอบกาบใบ
บางสวนสีน้ําตาลแดง และอาจมีเสนใยของเชื้อราใหเหน็บาง 
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 การปองกันและกําจดั 
  1. โรคนี้เปนมากับกลวยน้ําวา และกลวยหอมทอง ควรปลูกกลวยไขหรือกลวยหกัมุกแทน 
  2. พื้นที่ปลูกอยางใหมนี้ําขังแฉะ เพราะจะทําใหกลวยเจริญไดไมเต็มที ่ทําใหออนแอเปนโรคงาย 
โดยเฉพาะดินที่เปนกรดจะตองใชปูนขาวปรับสภาพดินใหเปนกลางเสยีกอน 
  3. ตัดทําลายตนที่เปนโรคดวยการเผาทิ้ง 
  4. ใสปุยที่มีแรธาตุฟอสเฟตและโปแตสซียมสูง และไมควรใสปุยที่มีธาตุไนโตรเจนมาก 
  5. คัดเลือกหนอพันธุกลวยจากแหลงที่ไมมโีรคนี้หรืออยางนอยจากกอทีไ่มเปนโรค 
 2. โรคเหี่ยวของกลวย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะพบอาการเหี่ยวบนใบออนๆ ของกลวย และมีอาการหักตรงกาน
ใบ อาการเหี่ยวจะระบาดอยางรวดเร็ว หนอกลวยที่กําลังจะแตกยอดมสีีดํายอดบิดและแคระแกร็น โดยจะตายในที่สุด 
แสดงอาการคลายโรคตายพรายแตเมื่อตัดดูลักษณะภายในลําตน จะเปลี่ยนสีเปนสีน้าํตาลแดงพบบริเวณไสกลางตนและ
จะขยายไปยังกาบกานใบและไปยังเครือกลวย ผล หนอ ตา กลวย จะเหลืองและตายในที่สุด ภายในจะพบเนื้อเยือ่เนา
ตายเปนเปนชองวาง เมื่อตัดกลวยออนทีเ่ปนโรคแชในน้ําจะพบเชื้อแบทีเรียสาเหตุเปนน้ําขุน ๆ ไหลออกมา ผลจะเนาดํา 
 การปองกันและกําจดั ใชหนอกลวยที่ไมมโีรคทําพันธุ ระวังไมใหเกิดแผลกับลําตนกลวย แชหนอกลวยที่ถูก
ตดัแตงในน้ํายาฆาเชื้อกอนปลูก 
 3. โรคใบจุดของกลวย เกิดจากเชื้อหลายชนิด แตละชนิดแสดงอาการบนใบแตกตางกนั ดังนี ้
 3.1 ลักษณะอาการเปนขีดสีน้าํตาลแดงสั้น ๆ ขนานไปกับเสนใบ บางครั้งกระจายไปทัว่ทั้งใบและขยายไปทาง
กวาง ทําใหเกดิอาการใบจุดและแผลลามติดตอกันทําใหเกิดอาการใบไหม โดยมากเกดิจากริมใบเขาไป แผลมีสีน้ําตาล
ออน ขอบแผลมีสีน้ําตาลเขม พบทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมากเปนกบักลวยน้ําวา ทําใหจํานวนหวีนอยลง ขนาดผล
เล็กลง 
 
 
 
 
 

โรคใบจุด 
 การปองกันกําจัด ตัดใบกลวยที่เปนโรคนําไปเผาไฟทิ้ง และฉีดพนดวยสารเคมีคอปเปอรออกซีคลอไรด ผสม
สารจับใบฉีดพน 2-3 คร้ังตอเดือน หรือใชสารเคมีแมนโคดซบ หรือเบนโนมิลผสมไวทออยฉีดพน 
 3.2 ลักษณะอาการใบจุดรูปไขสีน้ําตาล มักเกิดกับกลวยไขบนใบจะเหน็แผลมีลักษณะเปนรูปไขสีน้ําตาล ตรง
กลางแผลมีสีน้ําตาลออนปนเทาถัดเขามามีเสนวงสีน้ําตาลเขม และมีวงสีเหลือลอมรอบแผลอีกชั้นหนึ่ง การแผขยาย
ของแผลจะเปนไปตามความยาวของเสนใบ 
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 การปองกันและกําจดั  ตัดใบที่เปนโรคออกจากแปลงแลวเผาทําลายทิ้ง และฉีดพนดวยสารเคมีแมนโคเซบหรือ
แคปแทน 
 3.3 ลักษณะใบมีจุดกลมรี ทั้งขนาดเล็ก-ใหญ แผลมีสีน้ําตาล ขอบแผลมีสีน้ําตาลเขมลอมรอบดวยบริเวณสี
เหลือง ตรงกลางแผลมีสวนของสปอรของเชื้อราสีดําเกิดขึ้นเรียงกันเปนวงมักเปนกบักลวยน้ําวา 
 การปองกันและกําจดั ใหตดัใบกลวยทีเ่หี่ยวแหงคาตนไปเผาไฟทิ้ง และฉีดพนดวยสารเคมแีมนโคเซบ 
 4. โรคยอดมวน เกิดจากเชื้อไวรัส แมลงพาหะไดแกแมลงประเภทปากดูดทุกชนดิ ไดแก เพล้ียตางๆ เชื้อโรคจะ
แพรกระจายตดิไปกับหนอหรือสวนขยายพนัธุตางๆ อาการที่พบคือ ในระยะแรกๆ จะปรากฏรอยขีดสีเขียว และจุด
เล็กๆ ตามเสนใบ และกานใบ ใบถัดๆ ไปจะมีขนาดเล็กลง มีสีเหลือง ใบมวนที่ปลาย เมื่อโรคนี้ระบาดมากขึ้นตนกลวย
จะแคระแกรน็ ใบขึ้นรวมกนัเปนกระจุก ดอกและปลีของตนที่เปนโรคจะเจริญเติบโตอยางชาๆ เมื่อเกือบจะโผลจะพอง
โตขึ้น บางคราวเมื่อโผลออกมาที่ยอดทําใหยอดปริ เครอืเล็ก จนใชประโยชนไมได ถาตนกลวยเปนโรคทุก ๆ หนอที่
เกิดมากจ็ะเปนโรคดวย 
 การปองกันและกําจดั ทําลายสวนตางๆ ของตนที่เปนโรคหรือกอที่สงสัยจะเปนโรค โดยสังเกตจากอาการ
ดังกลาวขางตน 
 

แมลงศัตรูกลวย 
 แมลงศัตรูกลวยที่สําคัญ ไดแก 
 1. ดวงงวงไชเหงา ดวงชนิดนี้ในระยะทีเ่ปนหนอนทําความเสียหายแกตนกลวยมากที่สุด ตัวแกก็ทาํความ
เสียหายเหมือนกันแตนอยกวา ตัวหนอกเจาะกัดกินไชชอนอยูภายในเงากลวยซ่ึงโดยมากกนิอยูใตระดับดินโคนตน ซ่ึง
ไมสามารถมองเห็นการทําลายหรือรองรอยไดชัดการทําลายของหนอนทําใหระบบการสงน้ําและอาหารจากพื้นดินขึ้น
ไปเลี้ยงลําตนขาดตอนชะงกัไป เมื่อเปฯมาก ๆ หรือแมมหีนอนเพยีง 5 ตัว ในเหงาหนึ่ง ๆ เทานั้น ก็สามารถไชชอนทํา
ใหกลวยตายได พบการทําลายไดทุกระยะ ตั้งแตหนอไปจนถึงตนแก ภายหลังตัดเครอืแลว ตัวหนอนเมื่อเจริญเตบิโต
เต็มที่จะเขาเปนดักแดจนเปนตัวแก จะออกมาอยูนอกเหงาแถวโคนตนในระดับชดิผิวดิน หรือต่ํากวาเล็กนอย เพือ่รอ
ผสมพันธุกันตอไป 
 การปองกันและกําจดั ทําความสะอาดสวน อยาปลอยใหรกรุงรังโดยเฉพาะเศษชิน้สวนของลําตนกลวย กาบ
กลวย ซ่ึงเนาเปอยช้ืนแฉะแถวโคนตน เปนที่วางไขของตัวเมีย หรืออาจใชวิธีตัดตนกลวยเปนทอนๆ วางสุมเปนจุด ๆ 
ในสวน เพื่อลอแมลงมาวางไข ประมาณ 7 วัน ตอคร้ัง ใหเปดตรวจดูในเวลากลางวนั ถาพบตัวออนหรือตัวแกใหทําลาย 
โดยการใชสารฆาแมลง สําหรับหนอพันธุควรเลือกหนอที่แข็งแรงไมมีโรคแมลงติดอยูและแชในน้ํายา ในอัตราสวน
ผสมคือ น้ํายา 1 สวน ตอน้ํา 50 สวน แลวแชหนอพันธุทิ้งไว 1 คืนกอนนําไปปลูก 
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 2. ดวงงวงเจาะตน หรือดวงงวงไชกาบกลวย ดวงชนดินี้เปนศัตรูที่มีการทําลายรุนแรงพอๆ กับดวงงวงไชเหงา 
ตัวหนอนจะไชทําลายตนที่อยูเหนือพืน้ดนิ ขึ้นไปถึงประมาณกลางตน โดยไชตนเปนรูแลวชอนเขาไปถึงไสกลางตน 
มองเปนขางนอกเปนรอยรอบตนพรุนไปทัว่ มักชอบทําลายตนกลวยที่โตแลว หรือใกลจะออกปลี หรือกําลังตกเครืออยู
จะทําใหเครือหักพักกลางตนหรือเหี่ยวเฉายืนตาย ขนาดดวงเจาะลําตนจะมีขนาดใหญกวาดวงไขเหงา 
 การปองกันและกําจดั เชนเดยีวกับดวงงวงไขเหงา 
 3. หนอนมวนใบ ตัวแกเปนผีเสื้อกลางคืนตัวสีน้ําตาลปนเทา บนหลังปกมีสีเหลืองแตม 2-3 จุด โดยตัวหนอน
จะกดักินจากรมิใบใหแหวงเขามาเปนทางยาว และมวนใบซอนในตัวหลอดอยูจนกระทั่งเขาดักแดและมีแปงขาวๆ หุม
ดวย ถาถูกหนอนทําลายมากๆ จะทําใหใบขาดวิ่นใชประโยชนไมได 
 การปองกันและกําจัด จับตัวหนอนมาทําลายทิ้ง หรือโดยการใชสารเคมีปองกันกําจดัแมลงจําพวกเมทธิลพารา
ไธออน เชน พาราเทล ที.เอ็น.ฟอส พาราท็อป ฯลฯ โดยใชตามอัตราสวนที่แจงในฉลากยา และควรผสมสารจับใบลงไป
ดวย 
 4. ตั๊กแตนผี ทัง้ตัวออนและตัวแก ชอบกัดกินใบ 
 การปองกันและกําจัด เชนเดยีวกับหนอนมวนใบ 

 5. หนอนกระทู ตัวแกเปนผีเสื้อขนาดเล็ก ปกบนมีสีน้ําตาลปนเทา สวนปกลางมีสีขาว ตัวแกหากนิในเวลา
กลางคืน สวนตัวออนชอบกดักินใบตองออนที่ยังไมคล่ีหรือคล่ีแลวใหม ๆ โดยจะกดัเปนรอยแหวงไปตามขอบใบเปน
ทาง รอยกัดแทะตรงกลางใบที่ทะลุเปนรูปกลมๆ โตตามขนาดและวัยของหนอน ใบกลวยที่ออกใหมหรือหนอกลวย
โคนตนหรือหนอที่นํามาปลูก พอใบใหมแตกมักจะมีหนอนกระทูตวัเล็ก ๆ เขากัดกนิใตผิว เมื่อตวัหนอนโตแลวก็
สามารถกินไดทั้งใบและใตใบ 
 การปองกันและกําจัด เชนเดยีวกับหนอนมวนใบ 

 6. หนอนราน ตัวแกเปนผีเสือ้กลางวันสีน้ําตาล มีพิษตามตัวถูกเขาจะคนั กัดกินใบขณะที่กําลังจะกลายจากสี
ตองออนเปนสีเขียวแก คือ มีสีจัดขึ้น นอกจากกินใบกลวยแลว ยังพบวากินใบมะพราวดวย 
  การปองกันและกําจัด เชนเดียวกับหนอนมวนใบ 

 7. มวนรางแห ดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบกลวย ใบตองตรงที่มวนพวกนี้อาศยัอยูสีจะไมเขยีวสด คือจะคอยๆเหี่ยว
เหลืองซีด และในที่สุดก็จะแหงเปนแหงๆ ไป ถาตรวจดดูานใตใบจะเห็นเปนจุดดํา อยูทั่วๆ ไป นัน่คือ มูลของมวนที่
ถายออกมาติดอยูและมีคราบของตัวออนลอกทิ้งไว 
 การปองกันและกําจัด เชนเดยีวกับดวงงวงไชกาบกลวย 

 8. ดวงเตาแตง ตัวแกชอบกัดกินใบตองยอดออนที่ยังมวนกลมอยู ยังไมคล่ีออกหรือคล่ีออกแลวใหมๆ ยังไม
เขียว ทําใหมีรอยตําหนิเปนรูปสี่เหล่ียมเล็กๆ ทะลุบางไมทะลุบางทั่วทั้งใบ เห็นไดชัดเมื่อคล่ีออกตอนเขียวจัดแลว 
 การปองกันและกําจัด รักษาความสะอาดสวนกลวยอยาใหเปนที่อาศัยของแมลงได 
 



การปลูกกลวย  15 

 

 9. หนอนปลอก ตัวแกเปนผีเสื้อขนาดเล็กมีสีน้ําตาลออนตัวออนเปนตัวหนอน ชอบกดักินใบเอาทําปลอกหุม
ตัว ตัวเล็กพบกัดกนิบนในตอง โดยมีปลอกหุมตวัช้ีไปขางหลัง พอโตขึ้นก็จะทําปลอกใหญขึ้นมกัเกาะหอยทายปลอก
ลง ชอบกัดกินอยูใตใบ 
 การปองกันและกําจัด เชนเดยีวกับดวงเตาแตง 

 10. แมลงวันผลไม หรือ “แมลงวันทอง” เปนแมลงศัตรูของผลไมที่มีความสาํคัญในการผลิตผลไมเปนการคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อสงไปจําหนายยังตางประเทศ เพราะจะทําความเสียหายกับผลไมที่เริ่มสุก โดยตวัเมียชอบวางไข
กับผลกลวยทีใ่กลสุกหรือมรีอยแผล หนอนที่จะออกจากไขจะไชชอนเนื้อกลวย ใหเกิดความเสยีหายเนาเหมน็ ชวงเวลา
ที่ระบาดมากไดแกราว  เดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกป 
 การปองกันและกําจัด ใชเหยือ่พิษ ซ่ึงเปนสารเคมีผสมประกอบดวยสารเคมีที่มีชื่อทางการคาวา “นาสิมาน” 
จํานวน 200 ซี.ซี. และน้ํา 5 ลิตร อาจผสมสารจับใบเล็กนอยฉีดพนในชวงเชาดานทีม่ีรมเงาและฉีดพนที่ใบแก หามฉีด
พนที่ใบออนและยอดออน ใหฉีดพนตนละ 50-100 ซี.ซี. 
 ขอแนะนะเพิ่มเติม ในการใชเหยื่อพษินี้ ควรมีการสํารวจปริมาณการระบาดของแมลงวันทองในสวนเสียกอน 
โดยใชกับดักใสสารลอ เมทธิลยูจินอล (Methyl  eugenol)  แลวตรวจนบัทุก ๆ วนั ถาพบปริมาณแมลงวันทองประมาณ 
10 ตัว/กับดกั 1 อัน ใหฉีดพนเหยื่อพิษ (นาสิมาน + มาลาไธออน + น้ํา) 7 วัน/คร้ัง แตถาพบปริมาณแมลงวนัทอง
มากกวานี้ใหฉดีพนทุก ๆ 4-5 วัน ในฤดูฝนควรผสมสารจับใบลงไปดวย จํานวน 5-10 ซี.ซี. 
 นอกจากนี้ยังมพีืชที่แมลงวันทองชอบไปตอมเปนจํานวนมาก ไดแก หวกีลวย ใบกลวย กะเพรา ซ่ึงเปนการงาย
ในการกําจัดโดยใชสารเคมฉีีดพน เพื่อลดปริมาณของแมลงวันทองได 
 11. เพลี้ยแปง เปนแมลงปากดูดชนิดหนึ่ง ลําตัวขนาด 2x3 มม. ลําตัวปกคลุมดวยผงสีขาว ชอบเกาะกันอยูเปน
กลุมกอน อาการเขาทําลายมักพบตามผิวกาบใบ และคอยอด หากมีการทําลายมากจะทําใหผลกลวยมีขนาดเล็กลง 
ผลผลิตลดลง 
 การปองกันและกําจัด ควรทําความสะอาดตนกลวยหรือพนดวยสารเคมี เชน เซฟวนิเอส 85 25 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
หรือ คารโบเพนไนไธออน 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
 

การเก็บเกี่ยว 
 ปกติแลวกลวยจะแกโดยใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน หลังจากเริ่มออกดอก การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวที่ความแก
ประมาณ 80-100% ทั้งนี้แลวแตความตองการของตลาด 
 ลักษณะของผลที่นิยมเก็บเกีย่วนัน้ จะมีลักษณะผลกลมและเห็นเหล่ียมเล็กนอยถึงผลกลมไมมีเหลี่ยมเลย 
 การตัดเครือกลวยใหใชมือที่ถนัดมากที่สุดจับมีด และมอือีกขางหนึ่งจบัที่ปลายเครือ แลวใชมีดยาวซึ่งคมตัด
กานเครือ (งวง) เหนือกลวยหวีแรก ประมาณ 20 เซนติเมตร ในสวนที่เปนแบบยกรองจะลางน้ําไปเลย ชวยใหน้ํายางไม
เปอนผลกลวย แลวนําไปผึ่งใหแหงในที่รม การผึ่งควรตั้งใหปลายเครอือยูดานบนโดยวางพิงกันไว 
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 การจัดการผลกลวยหลังเก็บเกี่ยว 

 1. ทําการชําแหละหวีกลวยเปนหวี ๆ แลวบรรจุหีบหอสงตลาดปลายทางเพื่อนําไปบมขายในตลาดผูบริโภค
ตอไป ชวงขณะชําแหละหวกีลวยตองระวงัน้ํายางกลวยจะเปอนผลกลวยซ่ึงจะดูไมสวยงามอาจชําแหละลงในน้ําแลวผ่ึง
ใหแหงหรือเปาดวยพัดลม 
 
 
 
 
 

ชําแหละและทําความสะอาดดวยน้ํายา 
 2. การคัดคุณภาพและการคัดขนาด หลังชําแหละกลวยเปนหวี ๆ แลว กอ็าจจะพบกลวยบางหวหีรือบางผลมี
ตําหนิ หรือถูกโรคแมลงทําลาย ก็ใหคัดแยกออก ขณะเดยีวกนัใหทําการคัดขนาดหวี และผลกลวยไปในคราวเดยีวกัน
เลย ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ 
 
 
 
 
 
                                                  การคัดคุณภาพ                                            การแตงหว ี
 3. บรรจุหีบหอลงในกลองหรือเขงที่บุดวยกระดาษหนังสือพิมพหรือใบตองสดก็ได เพื่อปองกันมิใหกลวยผิว
ชํ้าหรือดําได  ขณะบรรจุจะมีการนับจํานวนผลไวแลวสําหรับกรณีจําหนายแบบนับผล แตถาจําหนายเปนกิโลกรัม ก็ทํา
การชั่งน้ําหนกั แลวเขียนบอกขนาดและน้ําหนักไวเลยดวยปายกระดาษแข็ง 
 นอกจากบรรจภุาชนะแลว ในบางทองที่อาจใชวิธีบรรจุบนกระบะรถยนตบรรทุก หรือตูรถไฟแบบหองเย็น 
โดยการเรียงหวีกลวยคว่ําลงซอนกันเปนชัน้ๆ 
 
 
 
  
 

การบรรจุกลวยลงกลอง 
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 การบมกลวย 

 เปนวิธีที่ทําใหกลวยที่ตดัมานั้นสุกและเขมสีสํ่าเสมอกัน สะดวกในการจัดจําหนาย ในประเทศไทยกลวยที่นิยม
บมกันมากไดแก กลวยไขและกลวยหอมทอง โดยเรียงกลวยในเขงทีก่รุดวยกระดาษโดยรอบ หรือ ใสกลวยลงในโอง
แลวใสแกสแคลเซียมคารไบด ที่ทุบเปนกอนเล็กๆ แลวหอดวยกระดาษจะทําใหกลวยสุกภายใน 1-3 วัน 
 นอกจากนี้แลวยังมกีารใชสารละลายเอทธีลีน เชน อีเธล(Ethel) ความเขมขน 500-1000 ppm พนที่ผลกลวยแลว
หุมดวยพลาสติก 1 วัน แลวเปดออกผึ่งไวใหอากาศถายเท กลวยจะสุกภายใน 1-3 วัน ส่ิงที่ควรคํานึงในการบมนั้น 
ภาชนะทีใ่ชบมตองสะอาด อุณหภูมิอยูระหวาง 12-17 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพทัธ 90% 
 

 การชะลอการสุก 

 ในการสงกลวยไปจําหนายในตลาดปลายทางที่คอนขางไกล หรือตลาดตางประเทศที่ตองการกลวยดิบ ใน
กลวยหอมทองมักมีปญหาเพราะสุกงาย แมไมตองบม การทําใหกลวยสุกชาโดยใชอุณหภูมิต่ําในการขนสง ก็จะชวย
ชะลอการสุกไดระยะหนึ่ง ทัง้นี้รวมถึงการใชสารละลายโปแตสเซียมเปอรมังเนต (ดางทับทิม) ใสลงไปในกลองก็
สามารถชะลอการสุกไดอีกวธีิหนึ่งดวย 
  
 
  
 
 
                                              การลําเลียงผลผลิต                                   บรรทุกกลวยลงเรือ 
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เอกสารอางอิง 
 

 กนกมณฑล ศรศรีวิชัย.  การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรภายหลังเก็บเกี่ยว : เทคโนโลยี 
  และสรีรวิทยา. ภาควิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 การปฏิบัติเพื่อผลิตกลวยหอมที่มีคุณภาพสําหรับการสงออก. 2527. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 
 
 โกศล เจริญสม และสุอาภา ดิสถาพร. 2533. ศัตรูธรรมชาติของศัตรูไมผลและการอนุรักษ.  
  จัดพิมพขึ้นภายใตโครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธี – ATT ของกรมสงเสริมการเกษตร 
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 กรมสงเสริมการเกษตร. 2537. ทางเลือกการผลิตการเกษตรไรนาสวนผสม กรุงเทพฯ. 
 
 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. 2529. การปลูกกลวย. คําแนะนําที่ 12  กรมสงเสริมการเกษตร 
 
 เบญจมาศ ศิลายอย. กลวย. โรงพิมพบริษัทประชาชนจํากัด. กรุงเทพฯ. 
 
 พัฒนา นรมาศ. การปลูกกลวย. เอกสารคําแนะนําที่ 12. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
  ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
 
 มนู โปสมบรูณ. 2540. สถานการณการผลิตและการตลาดไมผลเมืองรอนที่สําคัญ ป 2535 – 2538. 
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