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บทคัดยอ 

 

กลวยไขเปนพืชที่มีศักยภาพในการแขงขันการสงออกไดพืชหนึ่ง  แตมีปญหาปริมาณผลผลิตกลวยไข

คุณภาพไมเพียงพอกับความตองการของตลาดสงออก เนื่องจากผลผลิตกลวยไขมักจะออกในชวงฤดูกาลคือ

ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน กลวยไขคุณภาพมีปริมาณไมเพียงพอในการสงออกไดตามความตองการ ขณะที่

ตลาดจีนมีความตองการบริโภคผลไมจากแหลงอ่ืนสูงในชวงเดือนมกราคม – เมษายน ซึ่งจากการศึกษาเทคโนโลยี

การกระจายผลผลิตการกลวยไขคุณภาพ พบวา กลวยไขที่ปลูกเดือนเมษายน 2552 (กรรมวิธีที่ 1)  เริ่มแทงปลี 

(ออกดอก) เดือนพฤศจิกายน 2552 (7 เดือนหลังปลูก) โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการแทงปลีมากที่สุดในเดือน

มกราคม2553 (9 เดือนหลังปลูก) คิดเปน 22.5 เปอรเซ็นต แทงปลีมากกวา 50 เปอรเซ็นต ในเดือนกุมภาพันธ 

2553 (10 เดือนหลังปลูก) และแทงปลีครบ 100 เปอรเซ็นต ในเดือนกรกฎาคม 2553 (16 เดือนหลังปลูก) 

(แผนภูมทิี่ 1) สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตั้งแต เดือน มกราคม – สิงหาคม 2553 (9-16 เดือนหลังปลูก) โดยชวงที่

มีการเก็บเกี่ยวที่มากที่สุดคือเดือนเมษายน เก็บเก่ียว 23.93 เปอรเซ็นต (12 เดือนหลังปลูก) 
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คํานํา 

 

กรมวิชาการเกษตรมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขตั้งแตป   2532  แตสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงจากอดีต  และขาดเทคโนโลยีบางประการ  ทําใหระบบการจัดการคุณภาพยังไมไดมาตรฐานสงผลให

ปริมาณผลผลิตคุณภาพของกลวยไขมีไมเพียงพอในการสงออกไดตามความตองการ พื้นที่ปลูกกลวยไขลดลง

เนื่องจากการระบาดของโรคและราคาตกต่ํา  เพราะสวนใหญผลผลิตจะออกในชวงฤดูกาลคือระหวางเดือน

สิงหาคม – กันยายน  ซึ่งเปนชวงที่ตลาดจีนมีทั้งกลวยไขและผลไมชนิดอื่นบริโภคอยูแลว  ทั้งนี้ทางตลาดจีนมี

ความตองการบริโภคผลไมจากแหลงอื่นสูงในชวงเดือนมกราคม – เมษายน  ดังนั้นหากสามารถวางแผนการผลิต

ผลไมเพื่อสงเขาตลาดจีนในชวงดังกลาวจะทําใหไดราคาสูง  และในการตกลงทําความเขาใจรวมมือความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุน  (JTEPA)  ไทยไดโควตาในการสงออกกลวยสดเขาประเทศญี่ปุน  โดยในปแรกไดรับ

โควตา  4,000  ตัน  และเพ่ิมเปนปริมาณ  8,000  ตันในปที่  5  เปนตนไป  โดยภาษีในโควตาเปนศูนย  ขอตกลง

นี้จะเริ่มดําเนินการลดภาษีในวันที่  1  พฤษภาคม  2550  ดังนั้นหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไข

เพื่อใหไดคุณภาพและปริมาณตรงตามความตองการของตลาด  จะไดมีชองทางการสงออกเขาญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น  

เนื่องจากเดิมไทยสงออกไปญี่ปุนเพียง  2,428  ตันเทานั้น 

แนวทางการพัฒนาการผลิตกลวยไขเพื่อการสงออกการที่จะสามารถเจาะตลาดและมีสวนแบงใน

การตลาดคูคาไดมากก็คือเรื่องคุณภาพและราคาของกลวยไขตองตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ 

(กวิศร, 2535)  กลวยที่ปลูกจากหนอในปแรกเรียกกลวยหนอ และปตอไปจะเปนกลวยตอหรือตนที่แตกมาจาก

หนอ โดยเกษตรกรจะเลี้ยงหนอในแตละกอไว 1 หนอสลับกัน 2 หนอ กลวยที่ปลูกปแรกหวีของกลวยจะมีลักษณะ

ถี่ แตถาเปนกลวยตอหวีของกลวยจะหาง การคัดเลือกหนอปลูกมีผลตอคุณภาพของกลวย หนอสวนลางอวบ 

แข็งแรง ไมมีโรคแมลงอายุหนอ 3 – 4 เดือน ลําตนสูง 30 – 50 ซ.ม.  ใบแคบ  เปนหนอที่ดีและเหมาะที่จะนําไป

ปลูก  ซึ่งจะไดตนที่แข็งแรงและผลผลิตดี  กลวยไขที่ตลาดตองการจะเปนกลวยลูกใหญ  กลวยไขที่ปลูกในแตละป

จะใหผลผลิตแตกตางกัน  กลวยไขจากหนอปลูกชนิดตางๆ  ที่ปลูกในฤดูฝนและปลายฤดูฝน  ไมมีผลตอผลผลิตแต

จะมีผลตอปริมาณการตายของหนอพันธุภายหลังการปลูก  อายุการตกเครือ  ระยะเวลาการตกเครือและเมื่อ

พิจารณาถึงตนทุนและคาใชจายในการขนสงหนอพันธุรวมดวยแลว หนอที่เหมาะสมตอการปลูกคือ หนอชนิดใบ

แคบขนาดความสูง 50  – 75 ซ.ม.  (ณรงค, 2534)  สําหรับกลวยกอ  การตัดแตงหนอมีความจําเปนมาก  หลัง

ปลูกกลวยไข  3 – 4  เดือน  จะมีหนอออกตามมาจนมากเกินความตองการจะไปแยงอาหารและน้ําจากตนแมมี

ผลกระทบตอผลผลิตทําใหตนแมใหผลผลิตต่ํา ผลกลวยมีขนาดเล็ก  จํานวนหวีตอเครือนอยลงและทําใหตนแมตก



เครือชา ซึ่งการกําจัดหนอจะทําโดยใชมีดยาวปลายขอ ปาดเปนรอยเฉียงตัดขวางลําตนเอียงทํามุม 45 องศากับลํา

ตน สูงจากโคนตน  4–5  นิ้ว การแตงหนอครั้งที่ 2 และครั้งตอไป จะปาดใหรอยเฉือนตรงขามกับรอยเฉือนครั้ง

กอน  พบวา คาใชจายในการแตงหนอ (คาแรง) 120-135 บาท  ทําลายหนอกลวยโดยใช สารพาราควอท:น้ํา  1:7 

สวน หรือ 143 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร หยอดที่ไสกลางหนอที่ปาดและทําใหเปนหลุมไวแลว ที่ระดับความสูงจาก

พื้นดิน 5 นิ้ว สามารถใชทําลายหนอกลวยไขได 81-87 เปอรเซ็นต โดยไมมีผลกระทบตอตนแม (ณรงค และคณะ, 

2537)   

การตัดปลี  กลวยจะแทงปลีหลังจากปลูก  7 – 10  เดือน  เมื่อกลวยออกปลีจนสุดปลาย  แสดงวาไมมี

การออกหวีตอไป  ตองรีบตัดหัวปลีทิ้ง  ถาทิ้งไวบนตนเกิน  15  วัน  ลูกจะออกมาไมสวย  เล็กแกรน็  ทําใหหวี

อื่นๆ  ลูกแกร็นไปดวย  (ศักดิ์สิทธิ์,  2534)   

กลวยไขที่เก็บเก่ียวเมื่ออายุ  38 – 45  วันหลังดอกบาน  หรือ  6  สัปดาหหลังแทงปลี  มีคุณภาพดีกวา

ผลที่ออนหรือแกกวา  ไสกลางผลไมแข็ง  เนื้อแนน  ทั้งยังสามารถเก็บรักษาในสภาพปรับบรรยากาศไดนาน  5  

สัปดาห  (ชาติชาย, 2534)  ในการสงกลวยไปจําหนายตางประเทศ  ควรทําการเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก  75 – 80  

เปอรเซ็นต  ซึ่งเปนระยะท่ีพอมองเห็นเหลี่ยมที่เปลือกอยูบาง  สวนกลวยที่สงขายภายในประเทศ  ควรเก็บเกี่ยว

เมื่อแกไดประมาณ  80 – 95  เปอรเซ็นต  เปนระยะท่ีผลกลวยมีการพัฒนาเต็มที่แลว  (ช. ณิฎฐศิริ, 2526 ; สัณห, 

2532) 

สภาพถ่ินกําเนิดของกลวยที่อยูในเขตรอนและลักษณะการสุกของผลที่เปนแบบ Climacteric มีผลทํา

ใหผลกลวยสุกและเนาเสียไดงายภายหลังจากการเก็บเก่ียว (Chaplin, 1984) ผลกลวยที่เก็บเกี่ยวเมื่อแกจัดมี

ความสามารถในการผลิตแก็สเอทธิลีน เพื่อกระตุนการสุกไดมากกวากลวยที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุยังนอย อายุของผล

กลวยที่มีผลตอ climacteric peak (Mendoza, 1968) 

กัลยานี และคณะ (2544) ไดศึกษาลักษณะพันธุเบื้องตนและการคัดเลือกพันธุกลวยไข  โดยศึกษาลักษณะ

เบื้องตนของกลวยไข (AA group) การปะปนของกลวยไขพระตะบอง (AAA group)  และการคัดเลือกพันธุกลวย

ไขในแปลงปลูกของเกษตรกรที่เปนการคา จํานวน 132 แปลง ในเขต 8 จังหวัด ไดแก  กําแพงเพชร สุโขทัย  ตาก  

พิจิตร  พิษณุโลก  นครสวรรค  เพชรบุรีและชลบุรี  พบวา กลวยไขที่ปลูกเปนการคาเปนกลวยไขในกลุม  AA  มี

กลวยไขพระตะบอง ในกลุม AAA ปลูกปะปนบางบางพ้ืนที่ไดคัดเลือกพันธุกลวยไขในแปลงเกษตรกรมาปลูก  

สามารถคัดเลือกพันธุได 80 ตัวอยาง เมื่อนํามาศึกษาการเจริญเติบตน ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต  พบวา 

กลวยไขกลุม AA   มีการเจริญเติบโตและผลผลิตของกลวยไขรุนที่ 2 ดีกวารุนที่ 1  โดยที่จํานวนผลตอหวีมากกวา  

แตขนาดผลเล็กกวารุนที่ 1  แตการเจริญเติบโต  ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตของแตละตัวอยางมีความ

แตกตางกันในแตละแปลงแตละรุน  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและการดูแลรักษา   

แมลงศัตรูกลวยที่สําคัญ  ไดแก  ดวงเจาะลําตนกลวย (Odoiporus longicollis Olivier) เปนดวงที่วางไข

บนตนกลวย  ตัวหนอนเจาะไชเขาไปกัดกินลําตนกลวยทําใหกลวยหักลมและตาย  ที่อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  

พบหนอนของดวงชนิดนี้ประมาณ 9.2 ตัวตอตน  การระบาดของหนอนชนิดนี้มีความสําคัญกับโรคตายพราย  ถา

กลวยตายพรายสูงจะพบการเขาทําลายของหนอนเจาะลําตนกลวยเพิ่มขึ้นดวย จากการสํารวจพบวา 80-90 

เปอรเซ็นต กลวยเปนโรคตายพรายกอนหนอนเจาะลําตนเขาทําลาย การปองกันกําจัด โดยนําตนกลวยผาซีกนํามา



กองรวมกันแลวใชสารฆาแมลง ไดแก chlorpyrifos imifachoprid fipronil และ batacyfluthrin ฉีดพนกองตน

กลวยนั้น นอกจากนี้ยังพบแมลงศัตรูกลวย ไดแก เพลี้ยแปง (Dysmicoccus neobrevipes) เขาทําลายผลกลวย

ทําใหเกิดราดํา  หนอนมวนใบกลวย (Erionota thrax L.) ระบาดในเดือน พฤศจิกายน-พฤษภาคม โดยกัดกินใบให

เวาแหวงและมวนใบกลวยโดยตัวหนอนอยูขางใน  และตั๊กแตน (Pachyacris vinosa Walker) เขาทําลายโดยกัด

กินผลกลวยในระยะที่กําลังติดผล (ชํานาญ, 2542)  

อีกปญหาที่สําคัญในการผลิตกลวยไขคือ  โรคใบจุดของกลวยไข  นิยมใชการปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี

รวมกับการเขตกรรม  ถาการระบาดไมรุนแรงมากนักหรือพบการระบาดไมเกิน  30% ใหเลือกวิธีการตัดใบกลวยที่

เปนโรคมากกวา 50% ทิ้ง หรือการพนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา propiconazole (Tilt) (วันดี, 2538) 

กลวยไขเปนพืชที่มีศักยภาพในการแขงขันการสงออกไดพืชหนึ่ง  แตมีปญหาปริมาณผลผลิตกลวยไข

คุณภาพไมเพียงพอกับความตองการของตลาดสงออก  โดยจัดทําการวิจัยเพื่อแกไขปญหาในการผลิตโดยบูรณาการ

ในดานการเขตกรรม  การปองกันกําจัดโรค  แมลง  พันธุและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  เพื่อใหไดรูปแบบและ

เทคโนโลยีการผลิตกลวยไขในชวงฤดูแลงเพื่อกระจายผลผลิตกลวยไขคุณภาพใหเพียงพอกับชวงของความตองการ

ของตลาด  

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1.  หนอกลวยไขพันธุกําแพงเพชร แปลงละ 400หนอ  จํานวน 6  แปลง  (ไร) 

2.  ปุยเคมี  สูตร 15-15-15, ปุยคอก   

3.  อุปกรณที่ใชในการวัดขนาด/คุณภาพผล  เชน  ตาชั่ง  เวอรเนียรคาลิปเปอร  แผนเทียบสี ถุงหอเครือ  

4.  สารปองกันกําจัดศัตรูกลวย 

5. อุปกรณในการตัดแตงหนอและใบกลวย /มีดชําแหละเครือและหวีกลวย /อุปกรณในการบันทึกขอมูล/

ปายแปลง  

 

วิธีการ 

 เตรียมแปลงปลูกในพื้นที่ของ ศวส.สุโขทัย พื้นที่ 6 ไร วางแผนการผลิตกลวยไข เพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดตอเนื่องตลอดปและมีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ โดยดําเนินการใหมีการกระจายการผลิต โดยศึกษา

ชวงระยะเวลาการปลูกที่เหมาะสม คือ ปลูกกลวยไขตั้งแตเดือนเมษายน มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน 2552 

มกราคมและกุมภาพันธ2553   โดยใชกลวยไขพันธุกําแพงเพชร ใชระยะปลูก 2 X 2   เมตร ใชพื้นที่ปลูกแตละ

ชวงเวลา แปลงละ 1   ไร รวม 6 ไร  ดูแลรักษาแปลงและเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน การผลิตและคุณภาพของ

ผลผลิตกลวยไข ตามมาตรฐานการสงออก  สถานที่ดําเนินงานที่  ศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทยั  ระหวาง  ตุลาคม 2551 

ถึงกันยายน 2553 



 

 

เวลาและสถานที่  

  เริ่มตนเดือนตุลาคม 2551 สิ้นสุดกันยายน 2554 ดําเนินการ ณ ศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

(สถานีทดลองพืชสวนทาชัย เดิม)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 

 ปลูกกลวยไขตามกรรมวิธีที่ กําหนด คือ ปลูกเดือนเมษายน 2552  มิถุนายน 2552   สิงหาคม 2552  

พฤศจิกายน 2552 มกราคม 2553  และกุมภาพันธ 2553  จํานวน 6 ไร  ไดผลดังนี้ 

 แปลงที่ 1 ปลูกเดือนเมษายน 2552 ดานการเจริญเติบโต พบวา กลวยไขมีความสูงตนระหวาง 135-260 

เซนติเมตร (เฉลี่ย 187.38 เซนติเมตร) เสนรอบวงโคนตนระหวาง 60-31 เซนติเมตร (เฉลี่ย 43.16 เซนติเมตร) 

จํานวนวันนับจากตัดปลี ถึงตัดเครือ ระหวาง 30-45 วัน (เฉลี่ย 38.14 วัน) จํานวนใบตอตน อยูระหวาง 15-26 ใบ 

(เฉลี่ย 20.42 ใบ) เมื่อตัดเครือเหลือจํานวนใบกลวย ระหวาง 5-11 ใบ (เฉลี่ย 8.24ใบ) (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและจํานวนใบกลวยไขที่ปลูกเดือนเมษายน 2552 

 

 ความสูงตน    เสนรอบวงโคนตน  #วันตัดปล-ีเครือ จํานวนใบ จํานวนใบเมื่อตัด



(ซ.ม.) (ซ.ม.) (วัน) ตอตน เครือ 

เฉลี่ย 187.38 43.16 38.14 20.42 8.24 

max 260 60 45 26 11 

min 135 31 30 15 5 

mode 170 43 44 21 9 

median 190 43 38 21 8 

  

 ดานการใหผลผลิต กลวยไขที่ปลูกเดือนเมษายน 2552 (กรรมวิธีที่ 1)  เริ่มแทงปลี (ออกดอก) เดือน

พฤศจิกายน 2552 (7 เดือนหลังปลูก) โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการแทงปลีมากที่สุดในเดือนมกราคม2553 (9 เดือน

หลังปลูก) คิดเปน 22.5 เปอรเซ็นต แทงปลีมากกวา 50 เปอรเซ็นต ในเดือนกุมภาพันธ 2553 (10 เดือนหลังปลูก) 

และแทงปลีครบ 100 เปอรเซ็นต ในเดือนกรกฎาคม 2553 (16 เดือนหลังปลูก) (แผนภูมิที่ 1) สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดตั้งแต เดือน มกราคม – สิงหาคม 2553 (9-16 เดือนหลังปลูก) โดยชวงที่มีการเก็บเกี่ยวที่มากที่สุดคือ

เดือนเมษายน เก็บเกี่ยว 23.93 เปอรเซ็นต (12 เดือนหลังปลูก) (แผนภูมิที่ 2)  จะเห็นวาการใหผลผลิตคอนขางยืด

ยาว เนื่องจากกลวยไขกระทบชวงแลงที่ยาวนานทําใหชวงการเจริญเติบโตยืดยาวออกไป  สวนกรรมวิธีอื่น ๆ เริ่ม

เก็บเก่ียวผลผลิตไดตั้งแตเดือนธันวาคม 2553  เปนตนไป  ซึ่งจะไดเก็บขอมูลเพิ่มเติมตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงเปอรเซ็นตการแทงปลี และเปอรเซ็นตการแทงปลีสะสม ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2552 

ถึงกรกฎาคม 2553 

 

 
 



ภาพที่ 2 แสดงเปอรเซ็นตการเก็บเกี่ยวระหวางเดือน มกราคม ถึงสิงหาคม 2553 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

กลวยไขที่ปลูกเดือนเมษายน 2552 (กรรมวิธีที่ 1)  เริ่มแทงปลี (ออกดอก) เดือนพฤศจิกายน 2552 (7 เดือน

หลังปลูก) โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการแทงปลีมากที่สุดในเดือนมกราคม2553 (9 เดือนหลังปลูก) คิดเปน 22.5 

เปอรเซ็นต แทงปลีมากกวา 50 เปอรเซ็นต ในเดือนกุมภาพันธ 2553 (10 เดือนหลังปลูก) และแทงปลีครบ 100 

เปอรเซ็นต ในเดือนกรกฎาคม 2553 (16 เดือนหลังปลูก) (แผนภูมิที่ 1) สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตั้งแต เดือน 

มกราคม – สิงหาคม 2553 (9-16 เดือนหลังปลูก) โดยชวงที่มีการเก็บเกี่ยวที่มากที่สุดคือเดือนเมษายน เก็บเกี่ยว 

23.93 เปอรเซ็นต (12 เดือนหลังปลูก) 

จากภาวะโลกรอน เปนผลใหเกิดความแหงแลง ฝนไมตก ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน2552 จังหวัดสุโขทัย 

ประกาศสภาวะภัยแลงตั้งแตเดือน มกราคม 2553 และจากการเก็บบันทึกขอมูลฟาอากาศที่ ศวส.สุโขทัย วัดคา

ความชื้นสัมพัทธในอากาศไดเพียง 22-30 เปอรเซ็นต แมจะใหน้ําแกกลวยไขอยางเต็มที่ (ใหแบบทวมแปลง) แตเปน

การชวยประทังใหกลวยไขมีชีวิตรอดอยูได แตการเจริญเติบโตพัฒนาไดชามาก หรือแทบไมโตเลย เปนผลใหกรรมวิธี

อื่น ๆ กลวยไขไมสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตในชวงเวลาที่คาดการณ (เชนการกรรมวิธีที่ปลูกเดือนเมษายน 

2552) จึงไมสามารถเก็บขอมูลตามที่กําหนดตามแผนการทดลองได  

กลวยไขเริ่มมีการเจริญเติบโตพรอมกันหลังจากฝนตกติดตอกันตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน 2553 เปนผลให

การเก็บขอมูลตองเลื่อนออกไป และเก็บเกี่ยวในชวงเวลาเดียวกันจํานวน 5 กรรมวิธี คือ กลวยไขที่ปลูกเดือน

มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน2552 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ2553 คณะทํางานไดเสนอขอขยายเวลาการ

ทํางานวิจัยออกไปอีกหนึ่งป เพื่อเก็บขอมูลใหครบตามที่กําหนดในแผนและเก็บขอมูลเพิ่มเติมดานสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบตอการผลิตกลวยไข 
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