
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขชวงฤดูแลง เพื่อการสงออก 

Increasing of Quality Kluai Khai During Dry Season for Export 
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บทคัดยอ 

 

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขชวงฤดูแลงเพื่อการสงออก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิต

กลวยไขที่ใหผลผลิตและคุณภาพ  ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ตําบลวังหงส อําเภอ

เมือง   จังหวัดแพร วางแผนการทดลองแบบ split-plot design โดยใชกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  มี main 

plot  ไดแก  ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน  ใหปุย 1 เทาของผลวิเคราะหดิน และใหปุย 2 เทาของผลวิเคราะหดิน  

สวน sub-plot ประกอบดวย 4  ซ้ํา 4 กรรมวิธีไดแก  ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 เดือน  ไวหนอ 2 หนอเมื่อ

ตนแมอายุ 5 และ 7 เดือน  ไวหนอ 3 หนอเมื่อตนแมอายุ 5, 7 และ9 เดือน และไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 6 

เดือน  เปนกรรมวิธีควบคุม สุมเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน และเตรียมหนอพันธุ

เกษตรศาสตร 2 จํานวน 400 ตน ปลูกกลวยไขในพื้นที่ 2 ไร  ใสปุยคอกรองกนหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมตอหลุม    

และติดตั้งระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอร  เมื่ออายุ 1-4  เดือนใหปุยตามผลวิเคราะหดินทุกกรรมวิธี   หลังจากอายุ 

5 เดือน ใหปุยและไวจํานวนหนอตามกรรมวิธี  และปฏิบัติดูแลรักษา  ใหน้ํา   กําจัดวัชพืช บันทึกวันที่แทงปลี  

เก็บเกี่ยวผลผลิต  บันทึกอายุการเก็บเกี่ยว  จํานวนหวีตอเครือ  น้ําหนักผลตอหวีและน้ําหนักเครือตอตน  ผลการ

ทดลองพบวา กลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน  อายุการแทงปลี 8-9 เดือน อายุเก็บ

เกี่ยว 11-12  เดือน    ปริมาณการใหปุย  และจํานวนการไวหนอที่แตกตางกันมีผลตอจํานวนหวีตอเครือของ

ผลผลิตกลวยไข   และการใหปุยในอัตราแตกตางกัน  กับการไวหนอ 1-3 หนอ ไมมีผลตอจํานวนหวีตอเครือ  

อยางไรก็ตามการใหปุยและการไวหนอท่ีเพิ่มขึ้นไมมีผลตอน้ําหนักผลตอหวีและจํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขทั้ง 

2 พันธุ  ดังนั้นการใหปุยที่เหมาะสมควรใหตามผลวิเคราะหดินก็เพียงพอแลว  และการไวจํานวนหนอตอตนที่

เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 6 เดือน หากไวหนอ 3-4 หนอตอหลุม ทําใหลําตนสูง หักไดงายและมีขนาด

ผลเล็ก ไมมีคุณภาพตามความตองการของตลาด  

 

 

 

 

 

                                                 
1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
2 / สถาบันวิจัยพืชสวน 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ปจจุบันกลวยไขมีความตองการสงออกในปริมาณมาก  โดยมีประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีน 

ฮองกง ญี่ปุน และสิงคโปร  สวนใหญสงออกในรูปกลวยไขสด ในป 2552 มีปริมาณการสงออก 13,000 ตัน มูลคา 

80 ลานบาท  มีราคาสงออก 6,300 บาทตอตัน  และยังเปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศ 159,587 ตัน  

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) เดิมแหลงปลูกกลวยไขที่สําคัญ คือ จังหวัดกําแพงเพชร  แตผลผลิตไม

เพียงพอกับความตองการของตลาด  จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขไปยังจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดที่ปลูกกลวยไข

เชิงเดี่ยว ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค สุโขทัย กาญจนบุรี และพิจิตร ในภาคตะวันออก และภาคใต

สวนใหญปลูกแซมพืชสวน ไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและชุมพร เชนเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี  

โดยมีพื้นที่ปลูก 59,227 ไร  เกษตรกรสามารถผลิตกลวยไขออกสูตลาดไดตลอดทั้งปในพื้นที่ที่มีแหลงน้ําเพียงพอ   

แตปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสําหรับการสงออกยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด  สาเหตุหลักมาจากการ

ระบาดของโรคและราคาตกต่ํา  เนื่องจากผลผลิตสวนใหญจะออกในชวงฤดูกาลปกติ ระหวางเดือนสิงหาคม–

กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ในประเทศจีนมีผลไมชนิดอื่นๆ ออกสูตลาดหลากหลายชนิด  ดังนั้นชวงเวลาที่เหมาะสมใน

การสงกลวยไขไปประเทศจีน คือ ชวงตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเมษายน (จริยา, 2552) 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกลวยไข 70,786 ไร  ผลผลิต 168,221 ตัน  แหลงปลูกกลวยไขที่สําคัญใน

ภาคเหนอื ไดแก จังหวัด ตาก  กําแพงเพชร สุโขทัย  และนครสวรรค   ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี  และภาค

กลางที่จังหวัดเพชรบุรี  กลวยไข เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะ จีน  ฮองกง  ลาวและญ่ีปุน  ใน

ป  2549  มีปริมาณการสงออก  10,688, 1,661, 1,405  และ  66  ตัน  มีมูลคา  89.5, 14.1, 7.0  และ  2.7  

ลานบาท  ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  หากประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตกลวยไขเพื่อ

การสงออก  สําหรับเพิ่มรายไดของเกษตรกร  ควรมีการวางแผนปลูกกลวยไขใหไดผลผลิตออกในชวงที่ตลาดมี

ความตองการมาก  จะทําใหราคาของกลวยไขสูง  กลวยไขที่ปลูกในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม  เก็บผลผลิตใน

เดือนมกราคมถึงเมษายน  ถือเปนกลวยนอกฤดูที่ตลาดมีความตองการมากและราคาคอนขางแพง  สวนกลวยไขที่

เก็บเกี่ยวในเดือนอื่น ๆ มีผลผลิตกลวยไขออกสูตลาดมากทําใหราคาต่ํา แตในปจจุบันยังขาดเทคโนโลยีดานการ

ผลิตกลวยไขใหมีคุณภาพเพื่อการสงออก ดังนั้นจึงควรทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขใหมี

คุณภาพ  เพื่อหาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขที่ไดผลผลิตสูง  และมีคุณภาพเพื่อการสงออก โดยมีพันธุที่เหมาะสม

พันธุกับพื้นที่   เพื่อหาเทคนิคการขยายพันธุกลวยไขเพื่อแกปญหาการขาดแคลนตนพันธุในพื้นที่ปลูกใหม  และ

ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสูเกษตรกรเพื่อขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขใหเพียงพอกับความตองการของตลาด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

1. ตนกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร   

2. ปุยคอก  ปุยเคมีสูตร 46-0-0  0-46-0  และ0-0-60  

3. สารกําจัดโรคพืช และสารกําจัดวัชพืช 

 

วิธีการ  

การทดลองยอยที่ 1  การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 (Ku2) ในชวงฤดูแลง  

                         เพื่อการสงออก 

1. วางแผนการทดลองแบบ split-plot จํานวน 4 ซ้ํา  main plot  คือ การใสปุย 3 กรรมวิธี 1) ใหปุย

ตามผลวิเคราะหดิน  2) ใหปุย 1 เทาของผลวิเคราะหดิน  3) ใหปุย 2 เทาของผลวิเคราะหดิน  sub-plot คือ การ

ไวหนอ 4 กรรมวิธี  1) ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 เดือน  2) ไวหนอ 2 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 และ 7 เดือน   

3) ไวหนอ 3 หนอเมื่อตนแมอายุ 5, 7 และ 9 เดือน   และ 4) ไวหนอ 1 หนอเม่ือตนแมอายุ 6 เดือน  เปนกรรมวิธี

ควบคุม  

2. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยไถตากดินประมาณ 14 วัน  ยกรองแปลงปลูก  ขนาดแปลงกวาง 150 เซนติเมตร 

ความยาวของแปลงตามพ้ืนที่  รองแปลงกวาง 50 เซนติเมตร  วัดระยะปลูก 2x2 เมตร ขุดหลุมปลูกกวาง 50 

เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สุมเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน ที่หองปฏิบัติการ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดเชียงใหม  ใสปุยคอก (มูลวัว) รองกนหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมตอ

หลุม    

3. เตรียมหนอกลวยไขที่ขุดจากตนแมพันธุเกษตรศาสตร 2 จํานวน 200 ตน ปลูกกลวยไขในเดือน

พฤษภาคม 2552  ติดตั้งระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอร มีหัวจายแบบน้ําหยด  อัตราไหลของน้ํา 120 มิลลิลิตรตอ

ชั่วโมง   



 

4. การดูแลรักษา  ใหน้ําสัปดาหละ 2 ครั้ง  การใสปุยโดยใชแมปุยยูเรีย  (46-0-0) ผสมกับปุยสูตรเสมอ 

(15-15-15 หรือ 16-16-16) และปุยโพแทสเซียม (0-0-60) ในอัตราสวน 1 : 1 : 3 (สัดสวนโดยน้ําหนัก) อัตรา 

100 กรัมตอตนตอเดือน  ใหปุยตามคําแนะนําจากผลวิเคราะหดิน  เมื่ออายุ 1-4  เดือน    อัตราเทากันตามผล

วิเคราะหดินทุกกรรมวิธี   หลังจากอายุ 5 เดือน ใหปุยและไวจํานวนหนอตามกรรมวิธี   ตัดแตงใบและหนอทุก

เดือนๆ ละ 1 ครั้ง และกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา เดือนละ 1 ครั้ง และไมไดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

เนื่องจากพบการระบาดของโรคและแมลงนอย 

5. การบันทึกขอมูล   

5.1 ความสูง โดยวัดจากโคนตนถึงกาบใบบนสุดของยอด จํานวน 3 ตนตอกรรมวิธี เมื่อตนกลวย 

อายุ 1 เดือน และ 6 เดือน    

5.2 เสนรอบวงลําตนวัดสูงจากโคนตน 30 เซนติเมตร จํานวน 3 ตนตอกรรมวิธี เมื่อตนกลวย

อายุ 1 เดือน และ 6 เดือน    

5.3 จํานวนหนอ เมื่ออายุ 3-6 เดือน   

5.4 อายุการแทงปลี หลังปลูก 6-8 เดือน 

5.5 อายุการเก็บเก่ียว หลังตัดปลีประมาณ 45-50 วัน สังเกตจากผลกลวยยังมีเหลี่ยม 

5.6 ขอมูลผลผลิต ไดแก น้ําหนักเครือ  จํานวนหวี  จํานวนผล  และขนาดผล   

การทดลองที่ 2 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขพันธุกําแพงเพชรในชวงฤดูแลงเพื่อการสงออก 

1. วางแผนการทดลองแบบ split-plot จํานวน 4 ซ้ํา main plot  คือ การใสปุย 3 กรรมวิธี 1) ให

ปุยตามผลวิเคราะหดิน  2) ใหปุย 1 เทาของผลวิเคราะหดิน  3) ใหปุย 2 เทาของผลวิเคราะหดิน  sub-plot คือ 

การไวหนอ 4 กรรมวิธี  1) ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 เดือน  2) ไวหนอ 2 หนอเม่ือตนแมอายุ 5 และ 7 

เดือน   3) ไวหนอ 3 หนอเมื่อตนแมอายุ 5, 7 และ 9 เดือน   และ 4) ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 6 เดือน  เปน

กรรมวิธีควบคุม  

2. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยไถตากดินประมาณ 14 วัน  ยกรองแปลงปลูก  ขนาดแปลงกวาง 150 

เซนติเมตร ความยาวของแปลงตามพื้นที่  รองแปลงกวาง 50 เซนติเมตร  วัดระยะปลูก 2x2 เมตร ขุดหลุมปลูก

กวาง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สุมเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน ที่หองปฏิบัติการ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดเชียงใหม  ใสปุยคอก (มูลวัว) รองกนหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมตอ

หลุม    

3. เตรียมหนอกลวยไขที่ขุดจากตนแมพันธุกําแพงเพชร จํานวน 200 ตน ปลูกกลวยไขในเดือน

พฤษภาคม 2552 ติดตั้งระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอร มีหัวจายแบบน้ําหยด อัตราไหลของน้ํา 120 มิลลิลิตรตอ

ชั่วโมง   

4. การดูแลรักษา ใหน้ําสัปดาหละ 2 ครั้ง การใสปุยโดยใชแมปุยยูเรีย (46-0-0) ผสมกับปุยสูตรเสมอ 

(15-15-15) และปุยโพแทสเซียม (0-0-60) ในอัตราสวน 1:1:2 (สัดสวนโดยน้ําหนัก) อัตรา 100 กรัมตอตนตอ

เดือน ใหปุยตามคําแนะนําจากผลวิเคราะหดิน เมื่ออายุ 1-4 เดือน อัตราเทากันตามผลวิเคราะหดินทุกกรรมวิธี   



 

หลังจากอายุ 5 เดือน ใหปุยและไวจํานวนหนอตามกรรมวิธี ตัดแตงใบและหนอทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และกําจัด

วัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา เดือนละ 1 ครั้ง  

5. การบันทึกขอมูล   

5.1 ความสูง โดยวัดจากโคนตนถึงกาบใบบนสุดของยอด จํานวน 3 ตนตอกรรมวิธี เมื่อตนกลวย 

อายุ 1 เดือน และ 6 เดือน    

5.2 เสนรอบวงลําตนวัดสูงจากโคนตน 30 เซนติเมตร จํานวน 3 ตนตอกรรมวิธี เมื่อตนกลวย

อายุ 1 เดือน และ 6 เดือน    

5.3 จํานวนหนอ เมื่ออายุ 3-6 เดือน   

5.4 อายุการแทงปลี หลังปลูก 6-8 เดือน 

5.5 อายุการเก็บเก่ียว หลังตัดปลีประมาณ 45-50 วัน สังเกตจากผลกลวยยังมีเหลี่ยม 

5.6 ขอมูลผลผลิต ไดแก น้ําหนักเครือ จํานวนหวี จํานวนผล และขนาดผล   

 

เวลาและสถานที่ 

ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ถึงกันยายน 2554 ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพร  ตําบลวังหงส อําเภอเมือง จังหวัดแพร  
 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

การทดลองที่ 1 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 (Ku2) ในชวงฤดูแลงเพื่อการสงออก 

ผลวิเคราะหดิน พบวา คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินมีความเหมาะสม  จึงไมจําเปนตองปรับ

สภาพดิน  อินทรียวัตถุต่ํา ตองใสปุยอินทรีย 6 กิโลกรัมตอตนตอป  ฟอสฟอรัส (P) อยูในระดับที่เพียงพอ  

โพแทสเซียม (K) มีปริมาณที่ต่ําเกินไปสําหรับกลวยไข คาที่เหมาะสมคือ 190-270 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 1)  

แปลงที่มีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางต่ําถึงต่ํามากนอยกวา 1% ควรใสอินทรียวัตถุใหกับดินเพื่อรักษาระดับของ

อินทรียวัตถุใหสูงกวา 2% ควรใชปุยอินทรีย (ปุยคอก/ปุยหมัก) ผสมกับดินปลูกรองกนหลุมในอัตรา 3–10 

กิโลกรัม/ตน   จากการศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่กลวยไขตองการตลอดฤดูปลูก พบวาประมาณรอยละ 70-75 

ถูกใชไปในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน และอีกรอยละ 25-30 ถูกใชในระยะใหผลผลิต   

 



 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหดินแปลงกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร ที่ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 

 
 ความเปนกรด อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

 เปนดาง  (pH) Organic matter P K Ca Mg 

 (1:1) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

แปลงพันธุ

เกษตรศาสตร 2 

5.9* 1.44 30 93 491 144 

แปลงพันธุ

กําแพงเพชร 

6.9 1.81 70 146 1422 212 

คาเหมาะสม 6-7 2.5-3 26-42 130 1040 135 

*วิเคราะหโดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจยัการผลติ สํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1 จังหวัดเชียงใหม 

 

ดังนั้นการใสปุยกลวยไขจึงควรแบงการใสปุยออกเปน 2 ระยะ คือ ใสใหในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน 3 

สวน โดยใสครั้งแรกเมื่ออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก ครั้งที่ 2 อายุ 3-4 เดือน ครั้งที่ 3 อายุ 5-6 เดือน และครั้งสุดทายใส

ในระยะแทงปลี อายุ 7-8 เดือน 1 สวน  โดยใชแมปุยยูเรีย (46-0-0) แมปุยฟอสฟอรัส (0-46-0) และแมปุย

โพแทสเซียม (0-0-60) ทั้งสามชนิดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน ในสัดสวนประมาณ 1:0.25:2.4 (สัดสวนโดยน้ําหนัก) 

แลวจึงนําไปใสกลวยไขในอัตราประมาณ 120 กรัม/ตน/ครั้ง ในกรณีที่ไมสามารถหาแมปุยฟอสฟอรัส (0-46-0) ได 

ใหใชแมปุยยูเรีย (46-0-0) ผสมกับปุยสูตรเสมอ (15-15-15 หรือ 16-16-16) และปุยโพแทสเซียม (0-0-60) ใน

อัตราสวน 1:1:3 (สัดสวนโดยน้ําหนัก) อัตราประมาณ 120 กรัม/ตน/ครั้ง (ตารางที่ 2) (ชูชาติ, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารที่กลวยไขตองการตลอดฤดูปลูก  

 
 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

 (กรัม/ตน) (กรัม/ตน) (กรัม/ตน) 

ปริมาณธาตุอาหารที่ควรใสตลอดฤดูปลูก 60-85 15-50 190-270 

ปริมาณปุยที่แนะนํา 130-185 33-109 317-450 



 

 (46-0-0) (0-46-0) (0-0-60) 

ที่มา: ชูชาติ (2552) 

 

 

1. ผลผลิต 

กลวยที่มีคุณภาพมีลักษณะ คือ เปนกลวยครบทั้งผล  เนื้อแนน  มีความสด  ผลไมเนาเสียซึ่งไมเหมาะใน

การบริโภค  สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได  ไมมีรอยช้ําที่เดนชัด  ผลและข้ัวผลมีรูปรางปกติ  ขั้วผล

ไมเสียหายจากเชื้อราหรือเหี่ยวแหง  ไมมีศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต  ไมมีความเสียจากการเขาทําลายของศัตรูพืช  

ไมมีเกสรแหงติดอยู  ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ําหรือสูง  ไมมีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอกผล  ไม

รวมหยดน้ําที่เกิดหลังจากนําออกหองเย็น และจากการเก็บรักษาในสภาวะปรับอากาศ  ไมมีกลิ่นและรสชาติแปลม

ปลอม สําหรับกลวยที่เปนหวี  ขั้วหวีมีสภาพสมบูรณ  รอยตัดดานขวางเรียบสะอาด  ไมฉีกขาด  ไมมีบาดแผลจาก

การตัดแตงที่มีผลกระทบตอรูปลักษณผลผลิต  (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2548) 

1.1 จํานวนหวีตอเครือ 

ปริมาณการใหปุย (mainplot) มีผลตอจํานวนหวีตอเครือของผลผลิตกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 เมื่อไว

หนอจํานวนการไวหนอ (subplot) ตั้งแต 1-3 หนอ  การใหปุยตามผลวิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 

4.00-5.25 หวีตอเครือ ซึ่งมีจํานวนหวีนอยที่สุด และไมแตกตางกับการใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทาของผลวิเคราะหดิน 

จํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 4.50-5.50 หวีตอเครือ  แตแตกตางจากการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทาของผลวิเคราะหดินมี

จํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.25-5.75 หวีตอเครือ ซึง่มีจํานวนหวีมากที่สุด  (ตารางที่ 3)  กลวยไขที่สงออกใน

ภาคเหนือตอนลาง สวนใหญมีหวีที่สมบูรณสามารถสงออกได 5-6 หวี ในแตละหวีตองมีจํานวนผล 12 ผลขึ้นไป 

หากหวีใดไมมีจํานวนตามที่กําหนดจะกลายเปนกลวย “แถมหรือกลวยเหมา” จําหนายตลาดภายในประเทศ 

(เบญจมาศ, 2551) 

 



 

ตารางที่ 3 จํานวนหวีตอเครือกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  เมื่อใหปุยในอัตราตาง ๆ  ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

มีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
 จํานวนหวีตอเครือ (หวี)(1) 

อัตราการใหปุย 1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 

5.00 4.00 4.75 5.25 4.75 b 

2. ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

5.25 5.50 5.50 4.50 5.19 ab 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

5.75  5.25 5.75 5.75 5.63 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 5.33 a 4.92 a 5.33 a 5.17 a  
 (1)จํานวนหวีตอเครือเฉลีย่ของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช

คา LSD ความเชือ่มั่น 95 % LSD(0.05) = 0.82 หว ีCV (a) = 14.81 CV (b) = 14.75 

 

1.2 น้ําหนักผลตอหวี 

ปริมาณการใหปุยที่เพิ่มขึ้น ไมมีผลตอน้ําหนักผลตอเครือกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 เมื่อไวหนอเพิ่มขึ้น  

การใหปุยตามผลวิเคราะหดินผลกลวยไขมีน้ําหนักตอเครือเฉลี่ย 3.50-4.73 กิโลกรัมตอเครือ  การใหปุยเพิ่มขึ้น 1 

เทาของผลวิเคราะหดิน มีน้ําหนักผลตอเครือเฉลี่ย 3.38-5.05 กิโลกรัมตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทาของ

ผลวิเคราะหดินมีน้ําหนักผลตอเครือเฉลี่ย 3.91-5.00 กิโลกรัมตอเครือ ซึ่งมีไมมีความแตกตางที่สถิติ (ตารางที่ 4)  

ซึ่งในความเปนจริงแลวการใหปุยเพิ่มขึ้นนาจะใหน้ําหนักผลเพิ่มขึ้นดวย  อาจเปนเพราะในระยะติดผลผลิตการให

น้ําอาจไมเพียงพอเนื่องจากเกิดภาวะแลงจัด 

 

ตารางที่ 4 น้ําหนักผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอ

เมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน  ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพร  
 น้ําหนักผลตอเครือ (กิโลกรัม)(1) 

อัตราการใหปุย 

 

1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 

3.50 3.73 3.95 4.73 3.98 a 

2. ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

4.50 4.73 5.05 3.38 4.45 a 



 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

4.45 3.91 4.23 5.00 3.98 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 4.15 a 4.17 a 4.41 a 4.37 a  
 (1)น้ําหนักผลตอเครือเฉลีย่ของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอทีต่ามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช

คา LSD ความเชื่อมั่น 95 % LSD(0.05) = 1.21 กิโลกรมั CV (a) = 20.02 %      CV (b) = 17.87 % 

1.3 จํานวนผลตอเครือ 

การใหปุยตามตามผลวิเคราะหดินไดจํานวนผลตอเครือเฉลี่ย 55.75-78.25 ผลตอเครือ  การใหปุยเพิ่มขึ้น 

1 เทาของผลวิเคราะหดิน จํานวนผลเฉลี่ย 67.50-87.75 ผลตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทาของผล

วิเคราะหดินมีจํานวนผลเฉลี่ย 74.75-94.25 ผลตอเครือ  การใหปุยในอัตราแตกตางกันใหจํานวนผลตอเครือไม

แตกตางกันทางสถิต ิ (ตารางที่ 5)   

 

ตารางที่ 5 จํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอ

เมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน  ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  
 จํานวนผลตอเครือ (ผล)(1) 

อัตราการใหปุย 

 

1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 

78.25 55.75 74.25 76.00 71.06 a 

2. ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

84.00 87.75 75.25 67.50 78.63 a 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

83.75 74.75 93.00 94.25 86.44 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 82.00 a 72.75 a 80.83 a 79.25 a  
 (1)จํานวนผลตอเครือเฉลีย่ของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช

คา LSD ความเชื่อมั่น 95 %   LSD(0.05) = 22.10 ผล CV (a) = 18.25 %    CV (b) = 18.55 % 

 

 

การทดลองที่ 2 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขพันธุกําแพงเพชรในชวงฤดูแลงเพื่อการสงออก 

2.1 จํานวนหวีตอเครือ 

ผลของปริมาณการใหปุยตอจํานวนหวีตอเครือของผลผลิตกลวยไขพันธุกําแพงเพชร คือ การใหปุยตามผล

วิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.75-6.79 หวีตอเครือ  การใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มี

จํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.38-7.04 หวีตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทาของผลวิเคราะหดินมีหวีตอเครือ

เฉลี่ย 5.25-6.28 หวีตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 6)    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 จํานวนหวีตอเครือกลวยไขพันธุกําแพงเพชร  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอเมื่อตนแม

อายุ 5-9 เดือน ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 

 
 จํานวนหวีตอเครือ (หวี) 

อัตราการใหปุย 

 

1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 

5.75 5.75 5.75 6.25 5.88 a 

2. ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

5.75 5.50 5.75 5.50 5.63 a 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

6.00 5.75 5.50 5.00 5.56 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 5.83 a 5.67 a 5.67 a 5.58 a  
 (1)จํานวนหวีตอเครือเฉลีย่ของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช

คา LSD ความเชื่อมั่น 95 % LSD(0.05) = 1.02 หว ี CV (a) = 12.35 %  CV (b) = 11.15 % 

 

2.2 น้ําหนักผลตอเครือ 

การใหปุยตามผลวิเคราะหดินผลกลวยไขมีน้ําหนักผลตอเครือเฉลี่ย 4.30-6.06 กิโลกรัมตอเครือ  การให

ปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 3.73-4.28 กิโลกรัมตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดินมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 2.93-4.79 กิโลกรัมตอเครือ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 7) การให

ปุยตามผลวิเคราะหดินก็เพียงพอสําหรับความตองการของกลวยไข  ถึงแมวาจะมีจํานวนหนอที่เพิ่มมากข้ึน   

 

ตารางที่ 7 น้ําหนักผลตอหวี ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชร ที่ใหปุย 3 ระดับ การไวหนอจํานวน 1-3 หนอเมื่อตน

แมอายุ 5-9 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  

 



 

 น้ําหนักผลตอหวี (กิโลกรัม) 

อัตราการใหปุย 

 

1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 
4.35 4.33 4.30 6.06 4.76 a 

2. ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 
4.28 4.18 4.05 3.73 4.06 a 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 
4.79 4.58 4.38 2.93 4.17 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 4.47 a 4.36 a 4.24 a 4.23 a  

 (1)น้ําหนักผลตอหวีเฉลี่ยของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอทีต่ามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใชคา 

LSD ความเชื่อมั่น 95 %  LSD(0.05) = 1.61 กิโลกรัม CV (a) = 32.59 %   CV (b) = 19.46 % 

2.3 จํานวนผลตอเครือ 

การใหปุยตามผลวิเคราะหดิน ใหจํานวนผลตอเครือเฉลี่ย 86.75-108.25 ผลการใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทาของ

ผลวิเคราะหดิน มีจํานวนผลเฉลี่ย 85.75-103.50 ผลตอเครือ และการใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทาของผลวิเคราะหดินมี

จํานวนผลเฉลี่ย 75.00-102.00 ผลตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ  (ตารางที่ 8)   

 

ตารางที่ 8 จํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชร  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอเมื่อ

ตนแมอายุ 5-9 เดือน  ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  

 
 จํานวนผลตอเครือ (ผล) 

อัตราการใหปุย 

 

1 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5 

เดือน 

2 หนอ เมื่อตน

แมอายุ 5, 7 

เดือน 

3 หนอ เมื่อตนแม 

อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เมื่อ

ตนแมอายุ 6 

เดือน 

ใหปุย-เฉลี่ย(1) 

1. ใหปุยตามผล

วิเคราะหดิน 

89.75 86.75 87.75 108.25 93.13 a 

2. ใหปุยเพิม่ขึ้น 1 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

103.50 86.50 96.50 85.75 93.06 a 

3. ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา

ของผลวิเคราะหดิน 

102.00 88.75 85.50 75.00 87.81 a 

ไวหนอ-เฉลี่ย(1) 98.42 a 87.33 a 89.92 a 89.67 a  
 (1)จํานวนผลตอเครือเฉลีย่ของการใหปุย หรือระหวางการไวหนอท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช

คา LSD ความเชื่อมั่น 95 %  LSD(0.05) = 23.26 ผล CV (a) = 16.85 %   CV (b) = 16.72 % 

 

 



 

ดังนั้นการใหปุยที่เหมาะสมสําหรับกลวยไขทั้ง 2 พันธุ  ใหตามผลวิเคราะหดินก็เพียงพอแลว  และการไว

จํานวนหนอตอตนที่เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 6 เดือน สําหรับการเลือกหนอที่ดีไวเพื่อใหออกผลตอไป 

ควรเลือกหนอที่มีรากลึกและแข็งแรง เรียกวาหนอตาม (follows)  หนอตามจะตกปลีและเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บ

เกี่ยวตนแม 4-6 เดือน ปกติจะไวหนอตามประมาณ 1-2 หนอ โดยหนอที่ 1 และหนอที่ 2 อายุหางกันประมาณ 4 

เดือน การทําลายหนอตามโดยวิธีการขุดไมควรทําขณะที่ตนแมเริ่มตกปลีเพราะมีผลกระทบตอผลผลิต  ควรใช

วิธีการปาดหนอ (เบญจมาศ, 2534)   และปญหาในการปลูกกลวยไขของเกษตรกร  คือ การแทงหนอของกลวย

ออกมามาก  เกิดการแยงอาหารจากตนแม ทําใหตนแมใหผลผลิตต่ํา ผลกลวยมีขนาดเล็ก จํานวนหวีตอเครือ

นอยลง และทําใหตนแมตกเครือชา (ศักดิ์สิทธิ์, 2534)และจากการคัดเลือกพันธกลวยไขในแปลงปลูกของ

เกษตรกรที่เปนการคา  พบวากลวยไขกลุม AA  การเจริญเติบโตและผลผลิตของกลวยไขรุนที่ 2 ดีกวารุนที่ 1 

จํานวนผลตอหวีมากกวา  แตขนาดผลเล็กกวารุนที่ 1  แตการเจริญเติบโต  ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตมี

ความแตกตางกันในแตละแปลงแตละรุน  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและการดูแลรักษา (กัลยานี และคณะ,  2544) 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

การผลิตกลวยไขในพื้นที่ภาคเหนือสามารถปลูกไดทั้ง 2 พันธุ  ไดแก  พันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุ

กําแพงเพชร ซึ่งใหผลผลิตไมแตกตางกัน  การใหปุยที่เพ่ิมขึ้น  และการไวหนอที่เพิ่มขึ้นไมมีผลตอน้ําหนักผลตอหวี

และจํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขทั้ง 2 พันธุ  ดังนั้น การใหปุยที่เหมาะสมควรใหตามผลวิเคราะหดินก็เพียงพอ

แลว  และการไวจํานวนหนอตอตนที่เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 6 เดือน หากไวหนอ 3-4 หนอตอหลุม 

ทําใหลําตนสูง หักไดงายและมีขนาดผลเล็ก ไมมีคุณภาพตามความตองการของตลาด  

 

การนําผลงานไปใชประโยชน 

 1. เผยแพรในหนังสือและวารสาร 

- หนังสือ คูมือการผลิตกลวยไขคุณภาพ  เรื่อง การปลูกกลวยไขในภาคเหนือ  และเรื่องการ

ขยายพันธุกลวยไขดวยการผาหนอ 

-    จัดพิมพลงวารสาร  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1   

     ปที่  10 ฉบับ ที่  3 กันยายน-ธันวาคม 2552  เรื่องกลวยไข..ทางเลือกใหมของคนเมืองแพร 

-    น.ส.พ.กสิกร  ปที่ 83 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2553 เรื่อง กลวยไขผลไมมงคล  ปลูกงายงาย

ไดดี 



 

-    หนังสือเอกสารวิชาการ  ในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 7 " ระบบเกษตรไทย

ใตรมพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน" วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554, ณ โรงแรมตักศิลา 

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม.  

  2. การขยายผลสูกลุมเปาหมาย   นําไปขยายผลในพื้นที่จังหวัดแพร ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดแพร ในประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ  โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 

จํานวน 50 ราย  รายละ 2 ไร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 100 ไร  พบวาเกษตรกรจํานวน 52 เปอรเซ็นต สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจําหนายได และมีการขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้น  ยังไดจําหนายตนพันธุใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ และ

เกษตรกรจากจังกวัดใกลเคียง  

3. ถายทอดเทคโนโลย ี

- รายการพลังแหงความรู  เผยแพรทางโทรทัศน ชอง 9 เรื่อง การปลูกกลวยไขนอกฤดูจังหวัดแพร  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 19.25-19.30น.  

- รายการวิจัยไทยคิด เผยแพรทางโทรทัศน ชองทีวีไทย   เรื่องการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตกลวยไขคุณภาพเพื่อการสงออก  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 

- การขยายพื้นที่การปลูกกลวยไขโดยใชระบบน้ํา เพื่อปรับปรุงคุณภาพสําหรับการสงออก รุนที่ 1-

2  เกษตรกรจํานวน 300 คน เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2553 ณ ศาลาประชาคม อําเภอเมือง  

จังหวัดแพร  

- การผลิตกลวยไขคุณภาพสงออก   เกษตรกรจํานวน 300 คน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552    ณ 

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

 

คําขอบคุณ 

 

 งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขคุณภาพเพ่ือการสงออก  

โครงการศึกษารูปแบบการผลิตและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกกลวยไขเพื่อการสงออกในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

จังหวัดแพร และโครงการขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขเพื่อรองรับความตองการของตลาด  ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยพืช

สวน  กรมวิชาการเกษตร  กองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานจังหวัดแพร ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงาน  และขอขอบคุณ รศ.ดร.จริยา วิสิทธพานิช คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการปรึกษา  

และขอขอบคุณพุฒนา รุงระวี ศูนยสารสนเทศ ที่ไดใหคําแนะนําดานสถิติ  และขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรแพรทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือตลอดการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพผนวก 1  (ก) แปลงทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร   (ข) ตนกลวยไข อายุ 3 เดือน เริ่มแตก

หนอ  (ค) ใหแปลงตามระบบน้ํา  (ง) ไวหนอเมื่อตนแมอายตั้งแต 5-6 เดือน  (จ) ใหผลผลิตเมื่อ

อายุ 10-12 เดือนหลังปลูก  (ง) ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 

(ก) แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร     ข) ตนกลวยไข อายุ 3 เดือน เริ่มแตกหนอ 

(ค) ใหปุยตามระบบน้ํา                                   (ง) ไวหนอเมื่อตนแมอายตั้งแต 5- 6 เดือน 

(จ) ใหผลผลิตเมื่ออายุ 10-12 เดือนหลังปลูก               (ฉ) ผลผลติที่มีคุณภาพ 


