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ผาหน่อกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมืองที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในระยะที่1 (30วัน) ระยะที่  2 (60วัน) 
ท้าการทดลองที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ วางแผนการทดลองสมบูรณ์แบบ Completely Randomized Design:,  (CRD) มี 4
กรรมวิธีจ้านวน 4 ซ้้ากรรมวิธี 1 ไม่ผ่าหน่อ  (ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ผ่าหน่อสองส่วน กรรมวิธีที่ 3 ผ่า
หน่อสามส่วน กรรมวิธีที่ 4 ผ่าหน่อสี่ส่วน ผลการทดลอง พบว่าวัดความสูงของกล้วยน้้าว้า จ้านวนใบ
ของกล้วยน้้าว้า ความกว้างของใบกล้วยน้้าว้า ความยาวของใบกล้วยน้้าว้าทั้ง 2 ระยะการเจริญเติบโต 
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Abstract 
 

Propagation of Namwa native banana variety is the way to produce a large 
number of plants in a short time before planting in soil. The objective of this study 
aim to suitability performance of corm division for banana growth in phase 1 (30 
days) and phase 2 (60 days). The experimental were done at Nong Kwang academic 
training center, faculty of Agricultural technology, BuriramRajabhat University. A  
Completely randomized design: CRD of four treatments and four replications was 
used in this study. The performance of corm division consisted of treatment 1)no 
corm division (control), treatment 2) 2 corm division, treatment 3) 3 corm division  
and treatment 4) 4 corm division in this experiment. The results showed thatheight, 
leaf number, leaf width and length of growth were not significantly different. 
Therefore, no corm division resulted in height; width and length of leaves in the first 
and second stages were 17.25 and 23.25 cm in height, 14.79 and 18.39 cm in width, 
leaf length of 22.12 and 30.69 cm, respectively. The 3 of corm division The third 
treatment resulted in the highest number of banana leaves in the second stage. 
 
Keywords:   Corm division, Namwa native banana variety, propagation
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บทที ่1 
บทน้า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
กล้วยน้้าว้า เป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภค

กันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี ส้าหรับกล้วยน้้าว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเนื้อ คือ 
น้้าว้าแดง น้้าว้าขาว และน้้าว้าเหลือง คนไทยรับประทานกล้วยน้้าว้าทั้งผลสด ต้ม ปิ้ง และน้ามา
ประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีกล้วยน้้าว้าด้า ซึ่งเปลือกมีสีค่้าปนด้า แต่เนื้อมีสีขาว รสชาติอร่อย
คล้ายกล้วยน้้าว้าขาว ส้าหรับกล้วยตีบเหมาะที่จะรับประทานผลสด เพราะเมื่อน้าไปย่าง หรือต้มจะมี
รสฝาด นอกจากนี้กล้วยน้้าว้ายังให้แคลเซียมสูงสุดและยังมีวิตามินบี 1 บี 2 ซี และไนอะซิน (บี 6) ใน
ปริมาณที่เท่าๆ กัน แต่ที่ท้าให้กล้วยน้้าว้า มีคุณค่าสารอาหารที่พิเศษกว่ากล้วยชนิดอ่ืน นั่นก็คือ 
โปรตีนที่อยู่ในกล้วยน้้าว้า มีกรดอะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน ซึ่งมีความจ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของทารก ถึงเป็นเหตุผลที่ว่าท้าไมตอนเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ถึงให้เรากินกล้วยบด เพราะอุดมด้วยสารอาหาร 
และวิตามินที่จ้าเป็นต่อร่างกาย 
 ในปัจจุบันความต้องการกล้วยน้้าว้ามีจ้านวนมากขึ้นท้าให้ผลผลิตขาดแคลนในบางฤดูกาล ซึ่ง
สาเหตุส้าคัญมี 2 ประการ กล่าวคือ ประการที่ ่ 1 เกษตรกรสวนใหญ่ปลูกกล้วยน้้าว้าไว้จ้านวนน้อย  
ตามบริเวณหลังอาคารบ้านเรือน และให้ความสนใจในการปลูก การดูแลรักษาน้อย ประการที  2 
เกษตรกรมีหน่อพันธุ์กล้วย ไม่พอปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากความต้องการมีมาก แต่มีหน่อพันธุ์  
จ้านวนจ้ากัด แต่ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าเกษตรกรใช้วิธีการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ (ส่วน
เหง้า) แทนวิธีการแยกหนอ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม โดยใช้ต้นพันธุ์กล้วยทีมี 
อย่างจ้ากัด เพื่อขยายให้ได้จ้านวนมากๆ โดยวิธีการง่ายๆ ไมซับซ้อนใช้ต้นทุนต่้า จะได้หน่อพันธุ์กล้วย
เพียงพอ ตามความต้องการของเกษตรกร และได้ผลผลิตเพียงพอกับผู้บริโภค 
 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของรูปแบบการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมืองส้าหรับการขยายพันธุ์
ประโยชน์ต่อผู้ท้าวิจัย ผู้ที่สนใจศึกษาและนักวิชาการต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมือง 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ท้าการทดลองในถุงด้าขนาน 7x14 นิ้ว  รูปแบบการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมืองส้าหรับ
การขยายพันธุ์ ได้แก่ ผ่า 2 ส่วน ผ่า 3 ส่วน ผ่า 4 ส่วน และไม่ผ่าหน่อ โดยแช่ด้วยน้้ายาเร่งรากวิตามิน
บี1อัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร ผสมกับน้้ากันเชื้อราเมทาแลกซิลอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 
20 ลิตร น้าไปช้าด้วยแกลบด้า การรดด้วยบัวรดน้้าตามกรรมวิธี และวัดการงอกและการเจริญเติบโต
ของกล้วยน้้าว้า   
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1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ  
กล้วยน้้าว้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีล้าต้นสูง 3.0- 4.5 เมตร ล้าต้นแท้จะเป็นส่วนหัว/เหง้าที่

อยู่เหนือดินเล็กน้อย หรือ ฝังอยู่ใต้ดิน เหง้ากล้วยน้้าว้าสามารถแตกหน่อแยกเป็นต้นใหม่ได้ ส่วนล้า
ต้นเหนือดินที่เป็นล้าต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบ และใบ โดยกาบใบจะแทงออกจากเหง้าเรียงซ้อน
กันแน่นเป็นวงกลมจนกลายเป็นล้าต้นตามที่มองเห็น แผ่นกาบด้านนอกที่มองเห็นจะมีสีเขียว และมีสี
ด้าประเล็กน้อย กาบใบเป็นแผ่นโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยมีแกนกลางเป็นกาบอ่อนเรียงซ้อนกัน แต่
เมื่อกล้วยออกปลี/ดอก แกนกลางจะกลายเป็นแก่นกล้วยแทน ขนาดของล้าต้นเทียมประมาณ 15-25 
ซม. 

การผ่าหน่อกล้วย คือการเพ่ิมจ้านวนพันธุ์กล้วยให้มีจ้านวนมากยิ่งขึ้น 
น้้ายาเร่งรากวิตามินบี เป็นสารใช้ในการเร่งราก เร่งการแตกรากพืชได้มาก กระตุ้นการ

เจริญเติบโตของพืช ท้าให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว 
เมทาแลกซิล  สารออกฤทธิ์แบบดูดซึม อยู่ในดินได้ยาวนานถึง 70-90 วัน ไม่ควรใช้ซ้้ากัน

ยาวนาน จะท้าให้เชื้อโรคดื้อยา  ใช้แก้โรค ยอดเน่า ต้นเน่า รากเน่า โคนเน่า  โรคราน้้าค้าง 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการศึกษาผลการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าต่อการเจริญเติมโตของกล้วยน้้าว้าพันธุ์
พ้ืนเมือง 

2. เพ่ือให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการซื้อหน่อพันธุ์กล้วยสะอาดปราศจากโรคและแมลง 
3. เพ่ือให้ได้หน่อกล้วยที่มีจ้านวนเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
4. สามารถน้าความรู้ทีได้จากการทดลองไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทที ่2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยน้้าว้า (วิกิพิเดีย, 2560) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Musa ABB CV. Kluai “Namwa” 
ชื่อวงศ์  : Musaceae 
ชื่อสามัญ  : Banana,Cultivated banana 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cultivated banana 
ต้นก้าเนิด  :  เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ชื่อท้องถิ่น : (ภาคกลาง) และทั่วไป กล้วยน้้าว้า (ภาคเหนือ) กล้วยใต้  กล้วยเหลือง (ภาค

อีสาน) กล้วยตานีอ่องกล้วยอ่อง (ภาคตะวันออก) กล้วยมะลิอ่อง 
2.1.1 ลักษณะ : เป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี 

บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี ส้าหรับกล้วยน้้าว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเนื้อ 
คือ น้้าว้าแดง น้้าว้าขาว และน้้าว้าเหลือง คนไทยรับประทานกล้วยน้้าว้าทั้งผลสด ต้ม ปิ้ง และน้ามา
ประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีกล้วยน้้าว้าด้า ซึ่งเปลือกมีสีครั่งปนด้า แต่เนื้อมีสีขาว รสชาติอร่อย
คล้ายกล้วยน้้าว้าขาว ส้าหรับกล้วยตีบเหมาะที่จะรับประทานผลสด เพราะเมื่อน้าไปย่าง หรือต้มจะมี
รสฝาด 

1. ล้าต้น กล้วยน้้าว้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีล้าต้นสูง 3.0- 4.5 เมตร ล้าต้นแท้จะ
เป็นส่วนหัว/เหง้าที่อยู่เหนือดินเล็กน้อย หรือ ฝังอยู่ใต้ดิน เหง้ากล้วยน้้าว้าสามารถแตกหน่อแยกเป็น
ต้นใหม่ได้ ส่วนล้าต้นเหนือดินที่เป็นล้าต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบ และใบ โดยกาบใบจะแทงออก
จากเหง้าเรียงซ้อนกันแน่นเป็นวงกลมจนกลายเป็นล้าต้นตามที่มองเห็น แผ่นกาบด้านนอกที่มองเห็น
จะมีสีเขียว และมีสีด้าประเล็กน้อย กาบใบเป็นแผ่นโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยมีแกนกลางเป็นกาบ
อ่อนเรียงซ้อนกัน แต่เมื่อกล้วยออกปลี/ดอก แกนกลางจะกลายเป็นแก่นกล้วยแทน ขนาดของล้าต้น
เทียมประมาณ 15-25 ซม. 

2. ใบ ใบกล้วยเป็นส่วนที่ถัดจากกาบกล้วย ประกอบด้วยส่วนก้านใบ และใบ ก้าน
ใบมีความยาวประมาณ 0.5-1 เมตร ถัดมาจะเป็นส่วนใบ หรือเรียก ใบตอง ซึ่งเป็นแผ่นเดียวกัน ซ้าย-
ขวา ที่ถอดยาวไปจนถึงปลายใบยาว 1.5-2 เมตร แผ่นใบหรือใบตองที่เป็นยอดอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน 
และตั้งตรง เมื่อแก่จะมีสีเขียวสด และก้านใบโน้มลงด้านล่าง แผ่นใบมีลักษณะเรียบ แผ่นใบด้านบนมี
สีเขียวสด และเป็นมัน ส่วนแผ่นใบด้านล่างมีสีเขียวอมเทา ความยาวของแผ่นใบแต่ละข้างจะยาว
เท่ากันประมาณ 25-30 ซม. 
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3. ดอก ดอกกล้วยจะแทงออกที่ปลายยอด มีลักษณะเป็นช่อห้อยลง เรียกว่า เครือ
กล้วย โดยเครือกล้วยประกอบด้วยใบประดับสีแดงหุ้มดอกไว้ เรียกว่า ปลีกล้วย มีลักษณะค่อนข้าง
ป้อมเมื่อเทียบกับปลีกล้วยชนิดอ่ืน ใบประดับส่วนปลายม้วนงอ แผ่นใบประดับด้านนอกบริเวณ
ส่วนบนมีสีแดงม่วง ส่วนล่างมีสีแดง แผ่นใบประดับด้านในมีสีครีม ส่วนดอกที่อยู่ด้านในจะมีหลาย
ดอกย่อยเรียงซ้อนกันเป็นแผง เรียกว่า หวี โดยกล้วยน้้าว้า 1 เครือ จะมีหวีกล้วยประมาณ 7-12 หวี 
แต่ละหวี มีผลกล้วยประมาณ 10-16 ผล 

4. ผล ผลกล้วยจะเจริญจากดอก ผลอ่อนมีลักษณะเปลือกผลสีเขียว และเป็น
เหลี่ยม ผลห่ามจะมีเหลี่ยมน้อยหรืออวบกลม ไม่มีเหลี่ยม และจะมีสีเขียวอมเทา ส่วนผลสุก เปลือก
ผลจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง   

5. ราก รากล้วยจะมีเพียงระบบรากแขนงที่แตกออกจากเหง้ากล้วย รากแขนงนี้มี
ลักษณะเป็นเปลือกหุ้มสีด้า แก่นรากมีสีขาว ขนาดของรากประมาณ 0.5-1 ซม. หรือ ขนาดประมาณ
เท่านิ้วก้อย 

2.1.2 พันธุ์กล้วยน้้าว้าที่พบในไทย (พืชเกษตร, 2557) 
1. กล้วยน้้าว้าแดง 
2. กล้วยน้้าว้าค่อม 
3. กล้วยน้้าว้าเหลือง 
4. กล้วยน้้าว้าขาว 
5. กล้วยน้้าว้านวล 
 

2.1.3 กล้วยน้้าว้ามี 4 ระยะการเจริญเติบโต (วิเชียร, 2559) 
1.ระยะเริ่มน้าหน่อลงแปลงปลูก 
2.ระยะกล้วยเริ่มรัด หรือเริ่มการเจริญเติบโต จะเริ่มมีนวลและเริ่มแทงใบ 
3.ระยะเริ่มตั้งต้นเจริญเติบโต เตรียมเข้าสู่แทงปลีหรือท่ีเรียกว่าตั้งท้อง 
4.ระยะหลังจากแทงปลีจนถึงออกผลผลิต 
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ภาพที่ 1 ระยะการเจริญเติบโตของกล้วยน้้าว้า 

ที่มา: วิเชียร, (2559)  
 

ระยะที่ 1 (1 เดือน)จะเป็นระยะที่เราเริ่มปลูกซึ่งสิ่งส้าคัญที่หลังจากเอาหน่อปลูก
แล้ว  ต้องเฝ้าสังเกตุว่าหน่อที่ปลูกมีการตอบสนองในการเดินรากพร้อมที่จะเจริญเติบโตหรือไม่  หาก
เกิดการเน่าหรือเป็นโรค จนท้าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เราควรจะขุดทิ้ง ในระยะนี้ เราจะต้องรด
น้้าทกุวัน และม่ันเฝ้าสังเกตุ ซึ่งแต่ละหน่อจะมีระยะรัดตัวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน่อที่ขุดมาว่ามีการตัด
ใบเลี้ยงทิ้งหรือไม่  ถ้ามีติดต้นไว้ จะท้าให้กล้วยมีการรัดเร็วยิ่งขึ้น ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 
ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 หลังจากที่หน่อกล้วยเริ่มเดินราก ล้าต้นจะแทงใบอ่อนขึ้นมาเพ่ือ
สังเคราะห์แสง และหาอาหาร ซึ่งระยะนี้ใบจะมีความส้าคัญกับต้นกล้วยมาก ในระยะนี้เราควรใส่ปุ๋ย
สูตร ตัวหน้าสูง เช่น 24-7-7 เพราะเป็นระยะที่จะต้องบ้ารุงในส่วนของใบกล้วย เพื่อให้ใบกล้วย
สมบูรณ์พร้อมรับการ
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สังเคราะห์แสง เพื่อเลี้ยงต้นต่อไปในระยะเจริญเติบโต อัตราการใส่ ก็ประมาณ 1 ก้า โดยโรยไว้รอบ ๆ 
ต้น 1 เดือนต่อครั้ง และรดน้้าอย่างสม่้าเสมอ ช่วงนี้เราสามารถรดน้้าวันเว้นวันได้ โดยใส่ไปประมาณ 
2 เดือน ให้สังเกตุดูว่า ต้นมีความสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่ ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะเข้าสู่
ระยะที่ 3 

ระยะที่ 3 (3 เดือน) ระยะนี้เราจะเน้นในเรื่องของการบ้ารุงต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการออกปลี โดยจะเน้นให้ต้นกล้วยของเราสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งในระยะนี้ เราอาจจะเห็น
กล้วยมีการแท่งหน่อออกมาแล้ว ในระยะนี้เราควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 เพ่ือเป็นการบ้ารุง
ต้นใบราก  เพื่อให้ต้นสมบูรณ์มากที่สุดเพ่ือที่ระหว่างกล้วยออกปลี  ต้นจะสามารถบ้ารุงลูกได้อย่าง
สมบูรณ์  โดยระยะนี้เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปอีกประมาณ 3 เดือน เพื่อบ้ารุงไปสู่ระยะกล้วยต้องท้อง 
(6 เดือน) 

 ระยะที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ใหญ่ ๆ ด้วยกันเพราะเป็นระยะที่เราต้อง
เตรียมการเพ่ือผลผลิต  และบ้ารุงในส่วนของกล้วยรุ่นที่ 2 ไป พร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งเราจะกล่าวในบท
ถัดไป 

2.1.4 การเพาะขยายพันธุ์กล้วยน้้าว้า (พืชเกษตร, 2557) 
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นวิธีเพ่ิมจ้านวนกล้าพันธุ์ได้อย่าง

รวดเร็ว แต่เป็นวิธีที่นิยมใช้ในบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะเกษตรกรหรือบริษัทที่ต้องการเหง้าพันธุ์
จ้านวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต้องการปลูกในพ้ืนที่ไม่มากจะนิยมปลูกจากเหง้าพันธุ์ที่ขุดจาก
กอกล้วยเป็นหลัก 

2. การแยกหน่อหรือเหง้าปลูก การแยกหน่อหรือเหง้าปลูก เป็นวิธีการดั้งเดิมที่ใช้
กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันยังเป็นที่นิยมของเกษตรกร ซึ่งเกษตรอาจหาซื้อเหง้าพันธุ์จาก
แปลงเกษตรกรอ่ืนที่ปลูกกล้วยอยู่แล้วหรือขุดเหง้าพันธุ์จากแปลงตัวเองออกขยายปลูกเป็นกอใหม่ 

2.1.5 การปลูกกล้วยน้้าว้า (พืชเกษตร. 2557) 
กล้วยน้้าว้าเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน แต่ชอบดินร่วน มีอินทรีย์วัตถุ 

และความชื้นสูง ระบายน้้าดี ไม่ชอบน้้าขัง หลังจากการปลูกกล้วยน้้าว้าแล้วจะให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อ
ปลูกได้ 8-10 เดือน และสามารถแตกหน่อเติบโตให้ผลผลิตทั้งปี 
การเตรียมแปลง พ้ืนที่ใช้ปลูกหรือแปลงปลูกควรไถพรวนดิน และตากดิน นาน 1-2 อาทิตย์ และ
ก้าจัดวัชพืชก่อนปลูก หากปลูกเพียงไม่กี่ต้นให้เตรียมได้เลย 
          1. วางแนว และขุดหลุมปลูกในระยะ 4×4เมตร หรือมากกว่า หากท่ีระยะถี่กว่านี้จะ
ท้าให้ต้นที่แตกใหม่เบียดกันแน่นในปีที่ 2 ขึ้นไป 
          2. ขุดหลุมปลูกกว้าง x ยาว x ลึก ที่ 50x50x50 ซม. หรือเกือบ 2 ไม้บรรทัด 
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3. กลบหรือโรยปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กก./หลุม ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 50-100 กรัม/หลุม
พร้อมปรับดินผสมดินให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของหลุม 
          4. คลุกผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากัน 

วิธีการปลูกกล้วยน้้าว้า 
น้าต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก และกลบดินต่้ากว่าผิวดินประมาณ 10 ซม. ส้าหรับให้น้้าขัง และส้าหรับการใส่
ปุ๋ยในครั้งต่อไป 

 การดูแลรักษากล้วยน้้าว้า 
     การให้น้้า การปลูกกล้วยน้้าว้า หรือการปลูกกล้วยโดยทั่วไปเกษตรกรจะปล่อยให้

ได้รับน้้าจากน้้าฝน แต่หากพ้ืนที่ปลูกมีสภาพแห้งแล้งจัด และมีระบบชลประทานเข้าถึง เกษตรมักจะ
สูบน้้าเข้าแปลงเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

 การใส่ปุ๋ย   
การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
  1. ระยะเตรียมหลุมปลูก ด้วยการรองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กก./หลุม ปุ๋ยยูเรีย 

อัตรา 50-100 กรัม/หลุม หรือประมาณ 1-2 ก้ามือ 
  2. ปุ๋ยคอก หลังการปลูกประมาณ 1-3 เดือน แรก ควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
บริเวณโคนต้น อัตรา 2-3 กก./หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/หลุม 
  3. ปุ๋ยเคมี ระยะหลังปลูกเดือนที่ 5 และ 7 หรือระยะก่อนออกปลี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

12-24-24 อัตรา 100-200 กรัม/หลุม โดยการหว่านรอบๆกอ 
  4. ระยะเตรียมหลุมปลูก ด้วยการรองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กก./หลุม ปุ๋ยยูเรีย 

อัตรา 50-100 กรัม/หลุม หรือประมาณ 1-2 ก้ามือ 
  5. ปุ๋ยคอก หลังการปลูกประมาณ 1-3 เดือน แรก ควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

บริเวณโคนต้น อัตรา 2-3 กก./หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/หลุม 
6. ปุ๋ยเคมี ระยะหลังปลูกเดือนที่ 5 และ 7 หรือระยะก่อนออกปลี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

12-24-24 อัตรา 100-200 กรัม/หลุม โดยการหว่านรอบๆกอ 
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การตัดต้น และไว้หน่อ 
การไว้หน่อจะไว้หน่อเพ่ือให้เจริญเติบโตเป็นต้น ซึ่งกล้วย 1 กอหรือ 1 หลุม ให้ไว้หน่อหรือต้น 

4 ต้น เท่านั้น ด้วยวิธี ดังนี้ 
  1. หน่อแรกที่ขึ้นหลังจากการปลูกต้นแรกให้ปล่อยไว้ไม่ตัด 
  2. หน่อที่ข้ึนต่อมาในระยะ 1-2 เดือน หลังจากการปล่อยหน่อแรกแล้ว ให้ตัดทิ้ง 
  3. เมื่อหน่อแรกอายุครบ 3 เดือน ให้ปล่อยหน่อที่ 2 ขึ้น ส่วนหน่ออ่ืนๆตัดทิ้ง 
  4. ท้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะได้หน่อ และต้นทั้งหมดใน 1 กอ ประมาณ 4 ต้น/ปี 
จนถึงการตัดเครือกล้วยจากต้นแรก ซึ่งจะท้าให้มีหน่อหรือต้นเหลือ 3 ต้น/กอ 

การเก็บปลี และผลกล้วยน้้าว้า 
กล้วยน้้าว้าที่ปลูกจากหน่อจะเริ่มออกปลีหรือดอกเมื่อมีอายุหลังการปลูกประมาณ 8 เดือน 

หลังจากแทงปลีจนสุดแล้วจะเหลือส่วนปลายของดอกที่เรียกว่า ปลีกล้วย และมีระยะหลังการแทง
ดอก/ปลีกล้วย จนถึงดอกกล้วยบานจนหมดจะใช้เวลาประมาณ 14 วันปลีกล้วยน้้าว้าจะมีลักษณะ
เป็นกาบหุ้มดอกหรือใบประดับดอกที่สีแดง หุ้มปกคลุมดอกไว้ โดยดอกที่เหลือจะเป็นดอกที่ไม่
พัฒนาเป็นผล ดังนั้น การตัดปลีจะเริ่มตัดได้ เมื่อเห็นผลกล้วยของหวีสุดท้ายหรือที่เรียกว่า หวี
ตีนเต่า แล้วหวีตีนเต่า เป็นหวีที่มีผลกล้วยพัฒนาจนมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่เหนือหวีกล้วยที่มี
ลักษณะผลเติบโตหรือพัฒนาไม่เท่ากัน ผลมีขนาดเล็กไม่สม่้าเสมอการตัดปลีกล้วยน้้าว้า เกษตรกร
จะตัดปลีออกตรงบริเวณข้อด้านล่างของหวีตีนเต่าหรือเหนือหวีกล้วยที่มีผลเติบโตไม่เท่ากันออก 
เหตุผลการตัดปลีกล้วยน้้าว้า 

 1. ป้องกันไม่ให้ปลีกล้วยบานต่อ ซึ่งหากปลีกล้วยบานต่อจะเกิดการแย่งอาหารจาก
ผลกล้วยด้านบน 

 2. ป้องกันไม่ให้ผลกล้วยในหวีที่มีผลขนาดเล็กเจริญต่อ ท้าให้สารอาหารถูกส่งไป
เลี้ยงเฉพาะปลีกล้วยที่มีผลเติบโตสม่้าเสมอ 

 3. เพ่ือน้าปลีกล้วยไปประกอบอาหารหรือเพ่ือการจ้าหน่าย ซึ่งอาจเป็นผลพลอยได้
จากการป้องกันปลีกล้วยบานหรือเป็นวัตถุประสงค์หลักส้าหรับน้ามาประกอบอาหารหรือการ
จ้าหน่าย 

 การเก็บผลกล้วยน้้าว้า 
    การเก็บผลดิบจะเก็บในขณะที่ยังเห็นเหลี่ยมของผลชัดเจน ซึ่งระยะนี้กล้วย
จะแก่ประมาณ 75% ระยะนี้เหมาะส้าหรับการน้ากล้วยดิบไปแปรรูป หรือส่งออกต่างประเทศ
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หลังการตัดปลีแล้ว กล้วยจะเริ่มแก่เต็มที่ และเริ่มสุกภายในเวลาประมาณ 70-80 วัน การเก็บกล้วย
ก่อนระยะสุก จะเก็บเมื่อผลอวบ ไม่มีเหลี่ยม เป็นระยะส้าหรับเก็บจ้าหน่ายในประเทศเพ่ือ
รับประทานผลสุก ซึ่งผลจะสุกเหลืองภายใน 3-7 วัน 

  การตัดเครือกล้วยจะใช้วิธีตัดต้นกล้วย ให้ค่อยๆล้มลงแล้วจึงตัดเครือออก การตัดเครือควรตัด
ที่ต้นเครือหรือให้เครือยาวประมาณ 20-30 ซม. 

2.1.6 การปลูกกล้วยน้้าว้าแบบผ่าหน่อ (เกษตรอินทรีย์, 2554) 
  1. คัดเลือกหนอกล้วยโดยขุดหนอทีมีขนาดเส้นรอบวงของโคนหน่อ 40 เซนติเมตร 

ด้วยจอบและเสียมออกจากกอเดิม โดยต้องให้มีรากติดมาด้วยและระวังไมให้ตา ข้างหน่อช้้า 
            2. น้าหน่อ กล้วยมาตัดรากให้สันชิดโคนหน่อ โดยระวังไมให้ถูกตาข้างหน่อช้้า และ
ตัดต้นออก ให้เหลือสวนโคนไว้ประมาณ  ่ 15 เซนติเมตร 

3. น้าหน่อกล้วยมาล้างให้สะอาด 
4. ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยตามยาว โดยแบบที่1ไม่ผ่าหน่อแบบ2,3,4 ผ่า

หน่อ (ตามขนาดของหน่อ) 
            5. เสร็จแล้วน้าหน่อที่ได้มาผึ่งลมให้แห้งซักพัก 
            6.เสร็จแล้วน้าหน่อที่ต้องการ ไปแช่น้้ายาเร่งรากอัตราส่วน 50 มิลลิตร ต่อน้้า 20 
ลิตรผสมกับน้้ากันเชื้อราอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 

7. ทิ้งไว้ประมาณ30-1ชั่วโมง 
8. เสร็จแล้วน้าหน่อกล้วยขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งซักพัก 
9. น้าแกลบเผ่า 500 กรัม ใส่ถุงเพาะช้าขนาด7X14 
10. น้าหน่อกล้วยที่มาใส่ถุงเพาะช้าแล้วกลบให้มิดรดน้้าปกติ อย่าให้แห้งหรือแฉะ

จนเกินไป ทิ้งไว้ประมาณ 15-25 วัน จะได้หน่อกล้วยใหม่ 
 2.1.7 การดูแลรักษา 

1. รดน้้าเช้า-เย็น ด้วยบัวรดน้า้ 
2 .ก้าจัดวัชพืชทุก 5 วัน ด้วยมือ และเสียม
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2.2 โรคและแมลงศัตรูที่ส้าคัญของกล้วย (กาญจนาภิเษก, 2540) 
โรคที่ระบาดในกล้วย 

โรคตายพราย (Panama disease หรือ Fusarium wilt) เกิดจากเชื้อรา Fusarium 
oxysporum f.sp. Cubense เข้าท้าลายราก และมีการเจริญเข้าไปในท่อน้้า ท่ออาหาร ท้าให้เกิดอุด
ตัน ใบจึงมีอาการขาดน้้า เหี่ยวเฉา และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ การเจริญจะชะงักงัน และตายใน
ที่สุด โรคนี้สามารถระบาดไปทางดิน ดังนั้นต้นที่อยู่ในบริเวณนั้นจะถูกโรคนี้ท้าลายหมด จึงควรท้า
ความสะอาดโคนกอกล้วย อย่าให้รก ท้าทางระบายน้้าให้ดี และราดด้วยแคปแทน ๔๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ 
ลิตร 

โรคใบจุด (Leaf spot) โรคใบจุด มีหลายชนิด เช่น โรคซิกาโตกาสีเหลือง เฟโอเซปทอเรียใบ
จุด ใบจุดสีด้า ใบจุดสีน้้าตาล ใบจุดสีกระ แต่ละโรคเกิดจากเชื้อราต่างชนิดกัน ส่วนใหญ่โรคที่พบใน
กล้วยหอมทอง คือ โรคเฟโอเซปทอเรียใบจุด เกิดจากเชื้อรา Phaeoseptoria musae ลักษณะ
อาการคือ ใบเกิดเป็นจุดเล็กขนาดเท่าหัวเข็มหมุด สีน้้าตาลด้า รูปร่างยาวรี เมื่อความชื้นเหมาะสม
แผลตรงกลางจะแห้งเป็นสีน้้าตาลอ่อนปนเทา ขอบแผลเป็นแถบสีน้้าตาลเข้ม และรอบนอกเป็นสี
เหลือง เมื่อเริ่มมีโรคระบาด ควรพ่นด้วยเบนโนมิล ๑๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร ที่ใบ โรคใบจุดที่พบอีก
ชนิดคือ โรคซิกาโตกาสีเหลือง เกิดจากเชื้อรา Cercospora musae มีลักษณะอาการคือ เกิดจุดเล็กๆ 
สีเหลือง ต่อมาจุดนี้ขยายใหญ่ เป็นขีดสีเหลืองขนานไปตามเส้นใบ ขนาดของแผลโตขึ้น มีรูปร่าง
เหมือนไข่ ตรงกลางแห้งเป็นสีน้้าตาลปนเทา ถ้าพบโรคใบจุดเหล่านี้ ควรตัดใบที่แสดงอาการของโรค
มาเผาทิ้ง และพ่นใบที่เหลือด้วยคาร์เบนดาซิม ๑๖ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
2.3 แมลงท่ีระบาทในกล้วย 

ด้วงงวง (stock weevil) ด้วงงวง จะเข้าท้าลายที่รากและเหง้ากล้วย ท้าให้ต้นกล้วยชะงัก
การเจริญเติบโต ใบเหี่ยวเฉา และตายในที่สุด ควรถางบริเวณโคนของกอกล้วยให้สะอาด อย่าให้รก
หรือมีวัชพืช 

หนอนม้วนใบ (leaf roller) ผีเสื้อจะมาวางไข่ในใบยอดที่ยังไม่คลี่ หลังจากนั้นไข่จะฟักเป็น
ตัวอ่อนเจริญอยู่ในใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่ ตัวหนอนจะกัดกินใบอ่อน ท้าให้ใบแหว่ง เป็นรูพรุน หรือฉีก
ขาด และม้วนตัวอย่างรวดเร็ว จึงควรตัดใบที่ถูกท้าลายมาเผาไฟให้หมด 

ตั๊กแตนผี ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ ชอบกัดกินใบ 
การป้องกันและก้าจัด เช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ 
 หนอนกระทู้ ตัวแก่เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก ปีกบนสีน้้าตาลปนเทา ส่วนปีกล่างสีขาว ตัวแก่หากินในเวลา
กลางคืน ส่วนตัวอ่อนชอบกัดกินใบตองอ่อนที่ยังไม่คลี่ หรือคลี่แล้วใหม่ ๆ โดยจะกัดเป็นรอยแหว่งไป
ตามขอบใบเป็นทาง รอยกัดแทะตรงกลางใบท่ีทะลุเป็นรูกลม ๆ โตตามขนาดและวัยของหนอน ใบ
กล้วยที่
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ออกใหม่หรือหน่อกล้วยโคนต้นหรือหน่อที่น้ามาปลูก พอใบใหม่แตกมักจะมีหนอนกระทู้ตัว
เล็ก ๆ เข้ากัดกินใต้ผิว เมื่อตัวหนอนโตแล้วก็สามารถกินได้ทั้งบนใบและใต้ใบ 

การป้องกันและก้าจัด เช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ 
หนอนร่าน  ตัวแก่เป็นผีเสื้อกลางวันสีน้้าตาล มีพิษตามตัวถูกเข้าจะคัน กัดกินใบขณะที่ก้าลัง

จะกลายจากสีตองอ่อนเป็นสีเขียวแก่คือ มีสีจัดขึ้น นอกจากกินใบกล้วยแล้ว ยังพบว่ากินใบมะพร้าว
ด้วย 

การป้องกันและก้าจัด เช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ 
มวนร่างแห  ดูดกินน้้าเลี้ยงจากใบกล้วย ใบตองตรงที่มวนพวกนี้อาศัยอยู่สีจะไม่เขียวสดคือ 

จะค่อย ๆ เหี่ยวเหลืองซีด และที่สุดก็จะแห้งเป็นแห่ง ๆ ไป ถ้าตรวจดูด้านใต้ใบจะเห็นเป็นจุดด้า ๆ ทั่ว 
ๆ ไป นั่นคือมูลของมวนที่ถ่ายออกมาติดอยู่และมีคราบของตัวอ่อนลอกท้ิงไว้ 

การป้องกันและก้าจัด เช่นเดียวกับด้วงงวงไชกาบกล้วย 
 ด้วงเต่าแดง ตัวแก่ชอบกัดกินใบตองยอดอ่อนที่ยังม้วนกลมอยู่ ยังไม่คลี่ออกหรือคลี่ออก

แล้วใหม่ ๆ ยังไม่เขียว ท้าให้ใบมีรอยต้าหนิเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ทะลุล้างไม่ทะลุบ้างทั่วทั้งใบ เห็นได้
ชัดเมื่อคลี่ออกตอนเขียวจัดแล้ว 

การป้องกันและก้าจัด รักษาความสะอาดสวนกล้วยอย่าให้เป็นที่อาศัยของแมลงได้ และ
อาจจะใช้เฮ็พตาคลอร์ผสมน้้าตามอัตราส่วนที่แจ้งไว้ในฉลากพ่นที่ยอดกล้วยหรือตามใบตองอ่อนให้ทั่ว 

หนอนปลอก ตัวแก่เป็นผีเสื้อขนาดเล็กมีสีน้้าตาลอ่อนตัวอ่อนเป็นตัวหนอน ชอบกัดกินใบเอา
มาท้าปลอกหุ้มตัว ตัวเล็กพบกัดกินบนใบตองโดยมีปลอกหุ้มตัวชี้ไปข้างหลัง พอโตขึ้นก็จะท้าปลอก
ใหญ่ขึ้นมักเกาะห้อยท้ายปลอกลง ชอบกัดกินอยู่ใต้ใบ 

การป้องกันและก้าจัด เช่นเดียวกับด้วงเต่าแดง 
แมลงวันผลไม้ หรือ "แมลงวันทอง" เป็นแมลงศัตรูของผลไม้ที่มีความส้าคัญในการผลิตผลไม้

เป็นการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือส่งไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ เพราะจะท้าความเสียหายกับผลไม้ที่
เริ่มสุก โดยตัวเมียชอบวางไข่กับผลกล้วยที่ใกล้สุก หรือมีรอยแผล หนอนที่ออกจากไข่จะไชชอนเนื้อ
กล้วย ให้เกิดความเสียหายเน่าเหม็น ช่วงเวลาที่ระบาดมากได้แก่ราว ๆ เดือนเมษายน-มิถุนายน ของ
ทุกปี 

การป้องกันและก้าจัด ใช้เหยื่อพิษ ซึ่งเป็นสารเคมีผสมประกอบด้วยสารเคมีที่มีชื่อทางการค้า
ว่า "นาสิมาน" จ้านวน 200 ซี.ซี. ผสมกับมาลา-ไธออน 83% จ้านวน 70 ซี.ซี. และน้้า 5 ลิตร อาจ
ผสมสารจับใบเล็กน้อยฉีดพ่นในช่วงเช้า ด้านที่มีร่มเงา และฉีดพ่นที่ใบแก่ ห้ามฉีดพ่นที่ใบอ่อนและ
ยอดอ่อน ให้ฉีดพ่นต้นละ 50-100 ซี.ซี. 
ข้อแนะน้าเพ่ิมเติม ในการใช้เหยื่อพิษนี้ ควรมีการส้ารวจปริมาณการระบาดของแมลงวันทองในสวน
เสียก่อน โดยใช้กับดักใส่สารล่อ เมทธิล ยูจินอล (methyl eugenol) แล้วตรวจนับทุก ๆ 7 วัน ถ้าพบ



12 
 

 

ปริมาณแมลงวันทองประมาณ 10 ตัวต่อกับดัก 1 อัน ให้ฉีดพ่นเหยื่อพิษ (นาสิมาน + มา
ลาไธออน + น้้า) 7 วันต่อครั้ง แต่ถ้าพบปริมาณแมลงวันทองมากกว่านี้ให้ฉีดพ่นทุก ๆ 4-5 วัน ในฤดู
ฝนควรผสมสารจับใบลงไปด้วย จ้านวน 5-10 ซี.ซี. 

นอกจากนี้ยังมีพืชที่แมลงวันทองชอบไปตอมเป็นจ้านวนมากได้แก่ หวี ใบกล้วย กระเพา ซึ่ง
เป็นการง่ายในการก้าจัดโดย สารเคมีฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณของแมลงวันทองได้ 

เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดชนิดหนึ่ง ล้าตัวขนาด 2x3 มิลลิเมตร ล้าตัวปกคลุมด้วยผงสีขาว 
ชอบเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน อาการเข้าท้าลาย มักพบตามผิวกาบใบ และคอยอด หากมีการท้าลาย
มากท้าให้ผลกล้วยมีขนาดเล็กลง ผลผลิตลดลง 
2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 90.00 มีอายุระหว่าง 
50-59 ปี และ นิกข์นิภา  (2560)  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกกล้วยน้้าว้า ในเขต
อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีพบว่า60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คิดเป็นร้อยละ 40.00 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาจ้านวน 7 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.00 มีสมาชิกในครอบครัว 1 -3 คน
และ 4-6 คน ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้อมูลการปลูกกล้วยน้้าว้า พบว่า 
เกษตรกรมีที่ดินที่ ใช้ในการปลูกกล้วยน้้าว้าเป็นของตนเองทุกคน มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วย
น้้าว้ามากกว่า 5 ปี ถึงร้อยละ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความช้านาญในการปลูก
กล้วยน้้าว้าพอสมควรและใช้เงินทุนส่วนตัวในการ ปลูกกล้วย คิดเป็นร้อยละ 80.00 และร้อยละ 
20.00 ที่ใช้ทั้งทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ เกษตรกร กู้ยืม คือ สหกรณ์ยูเนี่ยนและ
สหกรณ์อ้าเภอท่ายาง และข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยน้้าว้า พบว่าการปลูก
กล้วยน้้าว้าต่อไร่ต่อปีมีเงินลงทุนครั้งแรกในระยะเวลา 1 ปี จึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกร 
เท่ากับ 33,884.55 บาท หลังจากเกษตรกรมีรายได้จากการขายกล้วยน้้าว้าแล้ว พบว่า มีค่าใช้จ่าย
รวม ทั้งหมด 20,184.55 บาท และรายได้ เป็นเงิน 25,728.57 บาท ซึ่งผลผลิตกล้วยน้้าว้าในแต่ละไร่
ได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นกล้วยและโรคตายพราย และมีก้าไรสุทธิ 5 ,544.02 บาท 
และอัตราผลตอบแทน 

จันทนา  ( 2554)  ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนาการเกิดเหง้าของข่าและหน่อกะลาในหลอด
ทดลองจากการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนยอดท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม น้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
ช่วงเวลาให้แสง 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักนาให้ เกิดรากมีความยาวสูงสุด คือ 11.1, 
11.3 และ 11.4 เซนติเมตร ตามล้าดับ สาหรับชิ้นส่วน เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 
90 และ 120 กรัมต่อลิตร ที่ช่วงเวลาให้แสง 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน้้าให้เกิดไมโคร
ไรโซมได้สูงที่สุด 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ สะสมแป้งในไมโครไรโซมจะเพ่ิมข้ึน เมื่อมีปริมาณน้้าตาล
และระยะเวลาเลี้ยงนานขึ้น
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การทดลองพบว่า หลังการปักชาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ชินส่วนที่ผ่าแบ่งเริ่มมีการแตกตาที่
บริเวณซอกใบ จากนั้นตาจึงพัฒนาเป็นหน่อใหม่ที่สมบรูณ์มีความยาวเกิน 5 ซ.ม.นึ้ไป และสามารถตัด
แยกออกมาจากชินส่วนจุกเพ่ือชาติต่อไป  โดยการผ่าจุกที่ต่างกันส่งผลให้มีการแตกตาและพัฒนาเป็น
หน่อ่ใหม่แตกต่างกันทางสถิติ ในเดือนแรกหลังชาจุกที่ผ่าเป็นสี่ ส่วน ผ่าสองส่วน และผ่าสองส่วนและ
ตัดยอดออก มีจ้านวนตาที่แตกออกมาจากซอกใบ 5.75,  2.75 และ 2.50 ตาต่อจุก ตามล้าดับและไม่
พบการเกิดหน่อใหม่ในจุกที่ไม่มีการผ่าแบ่ง (Control) ที่อายุสุเดือนหลังการปักชาพบว่าการผ่าแบ่ง
จุก เป็นสี่ส่วนท้าให้ชินส่วนจุกมีการแตกตาได้มากกว่าการผ่าสองส่วนและผ่าสองส่วนและตัดยอดออก 
โดยให้ค่าเฉลี่ย 10.7, 4.75 และ 5.75 ตาต่อจุก ตามล้าดับ (Table 1)  สามารถตัดแยกตาที่แตก
เจริญเติบโตเป็นหน่อใหม่ไปชาต่อได้ตั้งแต่ 1-4 เดือนหลังการปักชา การผ่าสี่ส่วนให้จานวนหน่อใหม่
ได้มากกว่าการผ่าสองส่วน และผ่าสองส่วนและตัดยอดออก  ซึ่งใน เดือนที่ 1 ให้หน่อ่ใหม่4.75 , 2.75 
และ 2.50 หน่อต่อจุก ตามลา ดับ ที่อายุเดือนจุกที่ผ่าเป็นสี่ส่วน ผ่าสองส่วน และผ่าสอง ส่วนและตัด
ยอดออก มีจ้านวนหน่อ่ใหม่ 8.50, 4.50 และ 4.75 หน่อตอจุกตามล้าดับ 

ศรันยา (2558)  การเพ่ิมจ้านวนหน่อพันธุ์สับปะรด 'MD2' โดยวิธีการผ่าจุกจากผลการ
ทดลองแสดงว่าอิทธิพลการข่มของตายอดมีผลต่อการเกิดหน่อ่ใหม่ของสับปะรดเห็นได้จากจุกที่ไม่ผ่า 
แบ่งไมมีหน่อ่ใหม่และวิธีผ่าแบ่งหรือการท าลายตายอดใดๆ เป็นการลดอิทธิพลของฮอร์โมนออกซิ
นจากปลายยอดที่ข่มตา ข้างอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วพืชจะสร้างเนื้อเยื่อเจริญเพ่ือพัฒนาไปเป็นส่วนต่างๆ 
เนื้อเยื่อเจริญด้านข้างปลายยอดจะมีหน้าที่ สร้างตาข้าง (Axillary bud) ส่วนใหญ่ตาข้างมักมีการ
เจริญเติบโตที่ช้ากว่าตายอด เนื่องจากถูกยับยังโดยออกซินจากปลาย ยอด (ลิลี่ล  ่และคณะ , 2556) 
ดังนั้นเมื่อจุกถูกผ่าแบ่งทาให้ออกซินจากปลายยอดมีปริมาณลดลงส่งผลให้ระดับความรุนแรง ของการ
ข่มตาข้างน้อยลงไปตามขนาดของชิ้นส่วนที่ถูกผ่าแบ่ง ตาข้างที่ถูกออกซินจากปลายยอดข่มไว้จึง
สามารถพัฒนา เป็นหน่อใหม่ได้ สอดคล้องกับ Josephine และ Julian (2011) ที่รายงานว่าจุกของ
สับปะรดทกุๆ ซอกใบมีตาได้ประมาณ 15-25 ตา ที่สามารถชักน้าให้เจริญเติบโตออกมาเป็นหน่อ่ใหม่
ได้เปอร์เซ็นต์การรอดของหน่อ่ใหม่ที่เกิดจากตาพบว่า การผาสองส่วน และผ่าสองส่วนและตัดยอด
ออก มีเปอร์เซ็นต์ การรอดของตาเพ่ือพัฒนาไปเป็นหน่อ่ใหม่ที่สมบรูณ์ได้สงูกว่าการผ่าสี่ส่วน โดยมี
เปอร์เซ็นต์การรอดของตา 94.7, 82.6 และ 79.7 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ (Table 2) ซึ่งการแก่งแย่ง
อาหารภายในชิ้นส่วนจุกที่ถูกผ่าแบ่งอาจเป็นส่วนที่ทาให้การเติบโต ของตาแตกต่างกัน  การผ่าแบ่ง
นอกจากลดอิทธิพลการข่มตาข้างของออกซินแล้วยังทาให้ชิ้นส่วนมีขนาดเล็กลงปริมาณ อาหารที่
จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นหน่อใหม่ที่มีเหลือในชิ้นส่วนจึ งน้อยลงด้วยเช่นกันตาที่มี
ความแข็งแรง ที่สุดจึงจะสามารถเจริญเติบโตต่อ่ไปได้ อีกทั้งการผ่าให้ชิ้นมีขนาดเล็กลงยังท้าให้
ชิ้ น ส่ ว น มี ค ว า ม อ่ อ น แ อ ล ง ด้ ว ย เ ช่ น กั น  เ มื่ อ  ต า ข้ า ง แ ต ก อ อ ก ม า แ ล้ ว ยั ง ต้ อ ง ใ ช้
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ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นต้นสับปะรดที่สมบรูณ์ซึ่งจ้ าเป็นต้องอาศัยอาหารสะสมที่มีอยู่ในชิ้นส่วน
ผ่าแบ่งเพ่ือการเจริญเติบโต  สอดคล้องกับการทดลองของ Zhu และคณะ (2005) พบว่าการผ่าแบ่ง
หัวว่านสี่ทิศ ให้มีจ้านวนชิ้นส่วนที่ผ่าต่อหัวมากขึ้นปริมาณต้นใหม่ท้าได้จะยิ่งทวีคณู แต่หากชิ้นส่วนผ่า
แบ่งมีขนาดเล็กขนาดของต้นใหม่ กลับเล็กลงด้วยเช่นกัน   การผ่าจุกสองส่วนให้น้้าหนักหน่อ่ใหม่
เฉลี่ย 48.98 g มากกว่าการผ่าสองส่วนและตัดยอดออก (23.06 g) และผ่า สี่ส่วน (23.72 g) (Table 
3) อาจเป็นผลจากชิ้นส่วนที่ถูกผ่าสองส่วนมีปริมาณอาหารสะสมที่มากกว่าการผ่าสี่ส่วน ซึ่ง สดัสว่นข
องอาหารสะสมที่ต้นอ่อนสามารถใช้ในการเจริญเติบโตลดลงตามไปด้วย สอดคล้องกับการทดลองของ 
Tassew (2014) ที่รายงานว่าจุกสับปะรดที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ (125-175 g, 175-225 g) 
ให้จ้านวนหน่อ่ใหม่ที่มากและ มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดีกว่าหน่อที่ได้จากจุกขนาดเล็ก (75 -125 g) 
เนื่องจากมีปริมาณอาหารส ารองในชิ้นส่วนอยู่มา หากเปรียบเทียบระหว่างการผ่าสองส่วนทั้งสองวิธี 
ความแตกต่างของขนาดหน่ออาจเป็นผลมาจากการผ่าสองส่วนที่ไม่ได้มี การตัดยอดออกนั้นยังคงมี
ส่วนของยอดที่ทาหน้าที่ผลิตออกซินที่มีบทบาทต่อการยืดของเซลล์ การแบ่งเซลล์ กระตุ้นการ สร้างดี
เอ็นเอ เป็นผลให้หน่อ่ใหม่มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า การผ่าสี่ส่วนให้หน่อที่มีขนาดเล็กลงจึงต้องมีการ 
จัดการดูแลที่ดี หน่อ่ใหม่ที่ได้จึงสามารถเจริญเติบโตต่อ่ไปได้
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บทที3่ 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ 

3.1.1 จอบ 
       3.1.2 เสียม 
       3.1.3 มีด 
       3.1.4 บัวรดน้้า 
       3.1.5 ถังน้้า 
       3.1.6 ถุงเพาะช้า  
       3.1.7 น้้ายาเร่งรากวิตามินบี1  
       3.1.8 น้้ากันเชื้อราเมทาแลกซิล 
       3.1.9 แกลบเผ่าเก่า 
       3.1.10 อุปกรณ์การเก็บข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ปากกา ไม้บรรทัด คัดเตอร์กล้องถ่ายรูป 
ซองกระดาษ  
       3.1.11 ตาข่ายกรองแสง 
3.2 ขั้นตอนการด้าเนินการทดลอง 

การทดลองในสภาพแปลงวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design:,  
(CRD) จ้านวน  4 ซ้้า ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้หนองขวาง มหาวิลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ .คูเมือง จ. 
บุรีรัมย์ 31000   ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2559 
กรรมวิธี มีทั้งหมด 4กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 คือ แบบไม่ผ่าหน่อ (T1)  
กรรมวิธีที่ 2 คือ  แบบ 2 ส่วน (T2)  
กรรมวิธีที่ 3 คือ แบบ 3ส่วน (T3)  
กรรมวิธีที่ 4 คือ แบบ 4 ส่วน (T4)  

3.3 ขั้นตอนการปลูก 
3.3.1. คัดเลือกหนอกล้วยโดยขุดหนอทีมีขนาดเส้นรอบวงของโคนหน่อ 40 เซนติเมตร ด้วยจอบและ
เสียมออกจากกอเดิมโดยต้องให้มีรากติดมาด้วยและระวังไมให้ตา ข้างหน่อช้้า 
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3.3.2. น้าหน่อ กล้วยมาตัดรากให้สันชิดโคนหน่อ โดยระวังไมให้ถูกตาข้างหน่อช้้าและตัดต้น
ออกให้เหลือสวนโคนไว้ประมาณ  ่ 15 เซนติเมตร 
3.3.3. น้าหน่อกล้วยมาล้างให้สะอาด 
3.3.4. ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยตามยาว โดยแบบที่1ไม่ผ่าหน่อแบบ2 ,3,4 ผ่าหน่อ

(ตามขนาดของหน่อ) 
           3.3.5. เสร็จแล้วน้าหน่อที่ได้มาผึ่งลมให้แห้งซักพัก 
           3.3.6 .เสร็จแล้วน้าหน่อที่ต้องการ ไปแช่น้้ายาเร่งรากวิตามินบีอัตราส่วน 50 มิลลิตร ต่อน้้า 
20 ลิตรผสมกับน้้ากันเชื้อราเมทาแลกซิลอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 

3.3.7. ทิ้งไว้ประมาณ30-1 ชั่วโมง 
3.3.8. เสร็จแล้วน้าหน่อกล้วยขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งซักพัก 
3.3.9. น้าแกลบเผ่า 500 กรัม ใส่ถุงเพาะช้าขนาด 7X14 นิ้ว  
3.3.10. น้าหน่อกล้วยที่มาใส่ถุงเพาะช้าแล้วกลบให้มิดรดน้้าปกติ อย่าให้แห้งหรือแฉะ

จนเกินไป ทิ้งไว้ประมาณ 15-25 วัน จะได้หน่อกล้วยใหม่ 
3.4 การดูแลรักษา 

3.4.1 รดน้้าเช้า-เย็น ด้วยบัวรดน้้า 
3.5.2 ก้าจัดวัชพืชทุก 5 วันด้วยมือ และเสียม 

3.5 การเก็บข้อมูลที่ระยะ 60 วันหลังจากปลูก โดยเก็บข้อมูล ดังนี้ 
3.5.1 วัดความสูงเหนือพ้ืนดินวิธีวัดจากผิวดินด้วยไม้บรรทัด 
3.5.2 เก็บจ้านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ 
3.5.3 เก็บข้อมูลการรอดตาย การงอก 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองโดยน้าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of 

variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธีด้วยโปรแกรมส้าเสร็จรูปทาง
สถิติ 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 
             ในการทดลองนี้ใช้แผนการทดลองสุ่มแบบสมบูรณ์ (Completely Randomized Design 
: CRD) มีทั้งหมด 4 Treatment 4 ซ้้าซ้้าละ 1 ต้นและท้าการวัดข้อมูล ความสูงของกล้วยน้้าว้า(ซม.), 
จ้านวนใบของกล้วยน้้าว้า(ซม.),ความกว้างของใบกล้วยน้้าว้า(ซม.), ความยาวของใบกล้วยน้้าว้า(ซม.),
ของระยะเวลา 30,60 วันหลังงอก ได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลความสูง จ้านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบในระยะ30วัน 

กรรมวิธี ความสูง จ้านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ 

    
แบบไม่ผ่าหน่อ

กล้วย 
17.25 1.75 14.79 22.12 

แบบผ่า 2 ส่วน 12.75 1.25 9.62 13.25 
แบบผ่า 3 ส่วน 16.00 1.25 9.87 17.25 
แบบผ่า 4 ส่วน 14.00 1.75 9.12 15.62 

F-test ns ns ns ns 
CV(%) 18.53 48.66 33.82 13.82 

หมายเหตุ: ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
จากการทดลองการปลูกกล้วยน้้าว้าแบบไม่ผ่าหน่อ (T1) แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ส่วน (T2) 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ส่วน (T3) แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ส่วน (T4) ในระยะเวลา30วัน ความสูงของกล้วย
น้้าว้า (ซม.)จ้านวนใบของกล้วยน้้าว้า (ซม.) ความกว้างของใบ(ซม.)กล้วยน้้าว้าความยาวของใบกล้วย
น้้าว้า (ซม.)  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่การไม่ผ่าหน่อกล้วยมีแนวโน้ม ความสูง ความ
กว้าง ความยาวใบดีที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลความสูง,จ้านวนใบ,ความกว้างใบ,ความยาวใบและอัตราการงอกในระยะ 60 วัน 
กรรมวิธี ความสูง จ้านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ 

    
แบบไม่ผ่าหน่อ

กล้วย 
23.25a 2.75 18.39 30.69 

แบบผ่า 2 ส่วน 15.25ab 2.25 14.95 23.89 
แบบผ่า 3 ส่วน 18.25ab 3.00 12.67 23.74 
แบบผ่า 4 ส่วน 15.25ab 2.25 14.19 25.74 

F-test ** ns ns ns 
CV(%) 23.55 24.21 21.66 20.22 

หมายเหตุ: **= แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01)  
         ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  

จากการทดลองการปลูกกล้วยน้้าว้าแบบไม่ผ่าหน่อ(T1) แบบผ่า2ส่วน(T2) แบบผ่า3ส่วน(T3)  
แบบผ่า4ส่วน (T4) ในระยะเวลา60วัน พบว่าความสูงของกล้วยน้้าว้า (ซม.) มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01)แบบไม่ผ่าให้ความสูงดีที่สุด 23.25 เซนติเมตร รองลงมาแบบผ่า 3 
ส่วน 18.25 เซนติเมตร และแบบผ่า 2 ส่วน,แบบผ่า 4 ส่วนให้ความสูงที่น้อยที่สุด 15.25 เซนติเมตร 

 
ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลอัตราการงอกและอัตราการรอดตายของการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมืองวิธี
ต่างๆ ในระยะ 30 วัน 

หมายเหตุ: **= แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) 
   ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

กรรมวิธี อัตราการงอก (%) อัตราการรอดตาย (%) 
แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 90a 95 
แบบผ่า 2 ส่วน 25b 60 
แบบผ่า 3 ส่วน 30b 60 
แบบผ่า 4 ส่วน 27b 75 
F-test ** ns 
CV(%) 69.66 24.99 
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จากการทดลองการปลูกกล้วยน้้าว้าแบบไม่ผ่าหน่อ (T1) แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ส่วน (T2) 
แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ส่วน (T3)  แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ส่วน (T4) ในระยะเวลา 30 วัน พบว่าอัตราการ
งอกของกล้วยน้้าว้า (ซม.) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) แบบไม่ผ่าให้
อัตราการงอก ดีที่สุด 90 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาแบบผ่า 3 ส่วน 30 เปอร์เซ็นต์ และแบบผ่า 4 ส่วน,
แบบผ่า 2 ส่วนให้ที่อัตราการงอก 27 และ 25  เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลอัตราการงอก,อัตราการรอดตายของกล้วยน้้าว้า ในระยะ 60 วัน 

กรรมวิธี อัตราการงอก (%) อัตราการรอดตาย (%) 
แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 95 97.50a 
แบบผ่า 2 ส่วน 60 67.50b 
แบบผ่า 3 ส่วน 60 72.50b 
แบบผ่า 4 ส่วน 75 82.50ab 
F-test ns ** 
CV(%) 24.99 18.81 
หมายเหตุ:  **= แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) 
      ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

จากการทดลองการปลูกกล้วยน้้าว้าแบบไม่ผ่าหน่อ (T1) แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ส่วน (T2) 
แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ส่วน (T3)  แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ส่วน (T4) ในระยะเวลา 60 วัน พบว่าอัตราการ
รอดตาย ของกล้วยน้้าว้า (ซม.) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) แบบไม่ผ่า
ให้อัตราการรอดตาย ดีที่สุด 97.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาแบบผ่า 4 ส่วน 82.50 เปอร์เซ็นต์ และแบบ
ผ่า 3 ส่วน,แบบผ่า 2 ส่วนให้ที่อัตราการรอดตาย 72.50 และ 67.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
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บทที5่ 
สรุป อภิปรายผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาผลการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าต่อการเจริญเติมโตของกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมือง ในระยะ
30วันหลังจากงอกของกล้วยน้้าว้า พบว่าการปลูกน้้าแบบไม่ผ่าหน่อ (T1) แบบผ่า2ส่วน(T2) แบบผ่า3
ส่วนและแบบผ่า4ส่วนวันระยะเวลา30วันความสูง จ้านวนใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบ
กล้วยน้้าว้า พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)แต่การไม่ผ่าหน่อกล้วยมี
แนวโน้ม ความสูง ความกว้าง ความยาวใบดีที่สุด ระยะเวลา 30 วัน พบว่าอัตราการงอกของกล้วย
น้้าว้า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) แบบไม่ผ่าให้อัตราการงอก ดีที่สุด 
90 เปอร์เซ็นต์ 

พบว่าระยะ 60 วัน พบว่าแบบไม่ผ่าหน่อกล้วย (T1) 23.25 มีความสูงที่มากที่สุดลองลงมา
แบบ3ส่วน (T3) 18.25 แบบผ่า2ส่วน (T2) 15.25 แบบผ่า4ส่วน 15.25 มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01)ในระยะเวลา 60 วัน พบว่าอัตราการรอดตาย ของกล้วยน้้าว้า มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญอย่างยิ่ง (P<0.01) แบบไม่ผ่าให้อัตราการรอดตาย ดีที่สุด 97.50 
เปอร์เซ็นต ์

 
5.2 อภิปลายผลการทดลอง 
           จากผลการทดลองดังนี้เป็นการศึกษาการรูปแบบการผ่าหน่อกล้วยน้้าว้าพันธุ์พ้ืนเมืองส้าหรับ

การขยายพันธุ์ การช้ากล้วยโดยใช้วัสดุเพาะช้าแกลบเผ่าเก่าอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าแบบไม่ผ่าหน่อ
กล้วยมีแนวโน้มว่า ความสูง ความกว้าง ความยาวใบ ในระยะที่1 และระยะที่2  มีความสูงถึง 17.25 
และ 23.25 เซนติเมตร ความกว้าง 14.79 และ 18.39 เซนติเมตร ความยาวใบ 22.12 และ 30.69 
เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 3 มีผลท้าให้จ้านวนใบกล้วยในระยะที่ 2 มีมากท่ีสุดถึง 3 ใบ 

ลองลงมาคือแบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก    วัดจ้านวน
ใบของกล้วยน้้าว้า(ซม.) ความกว้างของใบกล้วยน้้าว้า ความยาวของใบกล้วยน้้าว้า พบว่ามีความ

แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามการไม่ผ่าหน่อกล้วย จะได้การเจริญเติบโตที่เร็ว
กว่าแต่จะได้จ้านวนต้นกล้วยที่น้อยกว่าการผ่าหน่อกล้วยซึ้งจะได้จ้านวนต้นกล้วยที่มากกว่าการไม่ผ่า
หน่อกล้วย ปนิดา กันถาด,(2554) ศึกษาการผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองปลอดโรคจากการผ่าหน่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพ่ือหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเตรียมต้นกล้ากล้วยหอมทอง
ที่เหมาะสม 2) เพ่ือเป็นคลินิก เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมต้นกล้าของกล้วยหอมทอง
จากการผ่าหน่อ  จากการศึกษาพบว่าการผ่าหน่อจากเหง้ากล้วยเก่าท่ีให้ผลผลิตแล้วและการผ่าหน่อ



21 
 

 

จากเหง้ากล้วยอ่อนที่มีอายุระหว่า 3-6 เดือน มีอัตราการอยู่รอดมากกว่าหน่อจากเหง้ากล้วย เก่าที่
เหง้าการตายมากกว่าหน่อจากเหง้ากล้วยอ่อน ซึ่งอัตราความเร็วในการเกิดหน่อของต้นกล้า 
(เปอร์เซ็นต์) ของต้นที่เกิดจากการผ่าหน่ออ่อนเร็วกว่าต้นกล้าที่ได้จากการผ่าหน่อแก 
          จึงสรุปได้ว่าการไม่ผ่าหน่อกล้วย จะได้การเจริญเติบโตที่เร็วกว่าแต่จะได้จ้านวนต้นกล้วยที่
น้อยกว่าการผ่าหน่อกล้วยซึ้งจะได้ได้จ้านวนต้นกล้วยที่มากกว่าการไม่ผ่าหน่อ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ควรมีการศึกษาการใช้วัสดุเพาะช้า แกลบเผาผสมกับ ดินร่วนปนทราย  
5.3.2 ควรมีการศึกษา การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทร์ ที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต

ของกล้วยน้้าว้า 
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ภาคผนวก 



24 
 

 

ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการทดลอง 

 

ภาพผนวกที่  1 คัดเลือกหนอกล้วยโดยขุดหนอทีมีขนาดเส้นรอบวงของโคนหน่อ 40 เซนติเมตร 

 

ภาพผนวกที่  2 น้าหน่อ กล้วยมาตัดรากให้สันชิดโคนหน่อ โดยระวังไมให้ถูกตาข้างหน่อ 
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ภาพผนวกที่  3 น้าหน่อกล้วยมาล้างให้สะอาด 

 

ภาพผนวกที่ 4 ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยตามยาว โดยแบบที่1ไม่ผ่าหน่อ
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ภาพผนวกที่ 5 ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยแบบ2ส่วน 

 

ภาพผนวกที่ 6 ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยแบบ3ส่วน 
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ภาพผนวกที่ 7 ใช้มีดคม  สะอาด ผ่าหน่อกล้วยแบบ4ส่วน 

 

ภาพผนวกที่ 8 ผสมน้้ายาเร่งรากวิตามินบี1อัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตรผสมกับน้้ากันเชื้อ

ราเมทาแลกซิลอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 
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ภาพผนวกที่ 9 น้าหน่อที่ไม่ได้ผ่าไปแช่น้้ายาเร่งรากวิตามินบี1อัตราส่วน 50 มิลลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร

ผสมกับน้้ากันเชื้อราเมทาแลกซิลอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตรทิ่งไว้ประมาณ30-1ชัวโมง 

 

ภาพผนวกที่ 10 น้าหน่อที่ผ่าไปแช่น้้ายาเร่งรากวิตามินบี1อัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร

ผสมกับน้้ากันเชื้อราเมทาแลกซิลอัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร ทิ่งไว้ประมาณ30-1ชัวโมง 
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ภาพผนวกที่ 11 เสร็จแล้วน้าหน่อกล้วยขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งซักพัก 

 

ภาพผนวกที่ 12 น้าแกลบเผ่า 500 กรัม ใส่ถุงเพาะช้าขนาด7X14 

น้าหน่อกล้วยที่มาใส่ถุงเพาะช้า 
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ภาพผนวกที่ 13 ท้าการวัดข้อมูลความกว้างของใบกล้วย 

 

ภาพผนวกที่ 14 ท้าการวัดข้อมูลความยาวของใบกล้วย 
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ภาพผนวกที่ 15 ท้าการวัดข้อมูลความสูฃของต้นกล้วย 

 

ภาพผนวกที่ 16 ในระยะ30วันในการวัดข้อมูล 
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ภาพผนวกที่ 17 ในระยะ60วันในการวัดข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
ตารางผลการทดลอง 

 
ตารางภาคผนวกที่ 1  การแสดงการเปรียบเทียบความสูงของต้นกล้วยของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 30 
วัน 

ความสูงของต้นกล้วย 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 12.7500  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 14.0000 14.0000 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 16.0000 16.0000 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  17.2500 

Sig.  .089 .089 

 
ตารางภาคผนวกที่  2  การแสดงการเปรียบเทียบจ้านวนใบของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 30 วัน 

จ้านวนใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 1.2500 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 1.2500 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4 1.7500 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 1.7500 

Sig.  .407 
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ตารางภาคผนวกที่ 3  การแสดงการเปรียบเทียบความกว้างใบของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 30 วัน 

ความกว้างใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 9.1250  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 9.6250  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 9.8750  

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  14.7900 

Sig.  .754 1.000 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 4 การแสดงการเปรียบเทียบความกว้างใบของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 30 วัน 

ความยาวใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 13.2500  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 15.6250 15.6250 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 17.2500 17.2500 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  22.1250 

Sig.  .282 .092 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  การแสดงการเปรียบเทียบอัตราการงอกของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 30 วัน 
 

อัตราการงอก 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 25.0000  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 27.5000  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 30.0000  

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  90.0000 

Sig.  .591 1.000 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6  การแสดงการเปรียบเทียบความสูงของต้นกล้วยของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 60 
วัน 
 

ความสูงของต้นกล้วย 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 15.2500  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 15.2500  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 18.2500  

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  23.2500 

Sig.  .185 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 7  การแสดงการเปรียบเทียบความกว้างใบของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 60 วัน 

 
ตารางภาคผนวกที่ 8  การแสดงการเปรียบเทียบความกว้างใบของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 60 วัน 
 

ความกว้างใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 12.6775  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 14.1950 14.1950 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 14.9575 14.9575 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  18.3925 

Sig.  .284 .060 

จ้านวนใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 2.2500 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 2.2500 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4 2.7500 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 3.0000 

Sig.  .124 
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ตารางภาคผนวกที่ 9  การแสดงการเปรียบเทียบความยาวใบ ของกล้วยน้้าว้า ระยะเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที่ 10  การแสดงการเปรียบเทียบอัตราการงอกของกล้วยน้้าว้า ระยะเลา60วัน 

อัตราการงอก 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 60.0000  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 60.0000  

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 75.0000 75.0000 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4  95.0000 

Sig.  .226 .099 

ความยาวใบ 

 

ทรีตเม้นต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น3ซีก 4 23.7475 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ซีก 4 23.8950 

แบบผ่าครึ่งแบ่งเป็น4ซีก 4 25.7400 

แบบไม่ผ่าหน่อกล้วย 4 30.6950 

Sig.  .088 
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ประวัติผู้ท้าการวิจัย 
 

ชื่อ    นายวิศรุจ เสาวพันธ์ 
วัน เดือน ปีเกิด    14 ธันวาคม  2538 
ที่อยู่          8 ถนนประสานกิจ ต้าบลถนนหัก อ้าเภอนางรอง จังหวัด 
                                          บุรีรัมย์ 31110 
ประวัติการศึกษา  
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)   
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนนางรอง 
ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
ชื่อ    นายวรากรณ์ บุญล้อม 
วัน เดือน ปีเกิด           14 มีนาคม  2539 
ที่อยู่              128 หมู่ที่13 ต้าบลเมืองไผ่ อ้าเภอหนองกี่ จังหวัด 
                                         บุรีรัมย์ 31210     
ประวัติการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านขามน้อย 
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 


