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ฝ่ำยนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

กล้วยตกเครือ
กลางล�าต้น

กล้วยตกเครือ
กลางล�าต้น

2.	 เจาะล�าต้น	สูงจากพื้นดิน	1.50	เมตร	ด้วยมีดปลายแหลม	ให้มี
แผลกว้าง	 9	 เซนติเมตร	 ยาว	 15	 เซนติเมตร	 เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
ความยาวของล�าต้น	 แล้วแกะกาบกล้วยออกเป็นชั้น	 ๆ	 จนกระทั่งพบ
แกนกลางของต้นกล้วย	จากนัน้ตดัแกนกลางออกเท่ากบัความยาวของแผล	

3.	 ใช้วัสดุพลาสติกแผ่นแข็ง	 (ฟิวเจอร์บอร์ด)	กว้างประมาณ	8-9	
เซนติเมตร	 สอดเข้าไปเพื่อกั้นแกนกลางล�าต้นกล้วยด้านบนของแผล	
จากนัน้ตาดอกทีอ่ยูก่ลางเหง้าใต้ดนิจะเจรญิเตบิโตผ่านกลางล�าต้นเหนอืดนิ
แล้วโผล่ออกมาทางยอดใช้เวลาประมาณ	30	วัน	

ภาพ	2	ขั้นตอนการเจาะ	A.เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยม	B.	ตัดแกนกลางออก

ภาพ	4	ปลีกล้วยโผล่ออกมา
ตามทิศทางที่ก�าหนด

ภาพ	5	พ่นสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
บริเวณที่เจาะล�าต้น

ตำรำง ค่ำเฉลี่ยปริมำณและคุณภำพของกล้วยตกเครือกลำงล�ำต้น

4.	 เมื่อตาดอก	หรือปลีกล้วยงอกจากเหง้าใต้ดินขึ้นมาชนกับแผ่น
พลาสติกที่กั้นไว้	 จึงท�าให้หน่อหรือปลีกล้วยถูกบังคับให้เลี้ยวโค้งออกมา	
ปรากฏให้เห็นเครือกล้วยออกกลางล�าต้น

5.	 ติดป้ายบอกวันที่	 เดือน	 ปี	 ที่ท�าการเจาะล�าต้นเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในพื้นที่ของตนเอง

6.	 พ่นสารป้องกันเชื้อราและสารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช	บริเวณ
แผลที่ท�าการเจาะทันทีด้วย	เมทาแลกซิล	(Metalaxyl)	ผสมกับอะบาเม็กติน	
(Abamactin)	 หรือใช้ปูนแดงทาบริเวณรอยแผลร่วมกับน�้าส้มควันไม้ฉีดพ่น	
และฉีดพ่นต่อเนื่องทุกอาทิตย์	 เพื่อป้องกันโรคตายพราย	 โรคเหี่ยวของกล้วย	
ด้วงงวงไชเหง้า	ไชล�าต้น	ไชกาบใบ

7.	 บ�ารงุรกัษาล�าต้นด้วยการให้น�า้	ให้ปุย๋	ในกล้วยน�า้ว้าหลงัจากเจาะ
ล�าต้นควรให้ปุย๋ทางรากสตูร	8-24-24	ควบคูก่บัการให้ปุย๋ทางใบสตูร	0-42-56	
ผสมธาตุรองจ�านวน1-2	ครั้งห่างกัน	7-10	วัน	ท�าให้ปลีสมบูรณ์ได้หวีและผล
มากขึ้น	ในช่วงแทงปลีให้ใช้ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรา	200	กรัม	ต่อน�้า	20	ลิตร	
ฉีดพ่นที่ก้านของปลีพอเปียก	1-2	ครั้ง	ห่างกัน	5-7	วัน	จะช่วยให้การติดผล
ดีขึ้น	 จากนั้นตัดแต่งใบให้เหลือไว้บนล�าต้นประมาณ	 8-10	 ใบ	 แล้วตัดหน่อ
กล้วยออก	ในกล้วยหอม	และกล้วยไข่	ให้ไว้เฉพาะต้นแม่เพียงหนึ่งต้นเท่านั้น	
ส่วนกล้วยน�้าว้าสามารถมีหน่อได้ไม่เกิน	 2-3	 หน่อต่อต้น	 เมื่อท�าได้ดังนี้แล้ว	
ผลกล้วยก็จะสมบูรณ์เต็มที่
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ภาพ	3	A.	กั้นด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด	
B.บังคับหน่อปลีกล้วยให้โผล่ชนแผ่นฟิวเจอร์ออกมา

1.	จ�านวนวันตั้งแต่เจาะล�าต้นถึงวันออกปลี	(วัน)
2.	จ�านวนวันตั้งแต่ออกปลีถึงเก็บเกี่ยว	(วัน)
3.	ความกว้างของผลกล้วย	(ซม.)
4.	ความยาวของผลกล้วย	(ซม.)
5.	จ�านวนหวีต่อเครือ
6.	จ�านวนผลต่อเครือ
7.	น�้าหนักผล	(กรัม)
8.	ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้า	:	ค่า	TTS	(%)

	 29.05	 53.21	 86.73
	 72.22	 59.38	 96.33
	 3.31	 2.97	 3.02
	 15.72	 9.07	 11.47
	 5.22	 5.70	 9.07
	 67.99	 104.9	 139.24
	133.76	 41.78	 55.15
	 20.61	 22.52	 20.47

 หอม ไข่ น�้ำว้ำ
ข้อมูล ชนิดกล้วย

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
นำยนิคม วงศ์นันตำ นักวิชำกำรเกษตรช�ำนำญกำรพิเศษ  

ฝ่ำยนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
โทร : 053-873-863 หรือ 081-951-5287



กล้วย	เป็นพชืล้มลกุทีม่ลี�าต้นสงูใหญ่	เป็นสญัญาลกัษณ์ของประเทศ
เขตร้อนที่ทุกคนรู้จักกันดีและคุ้นเคยมานาน	 ทุกชนชั้น	 ทุกสาขาอาชีพ		
เพราะกล้วยล้วนแล้วแต่เข้าไปเกีย่วข้องกบัทกุชวีติไม่ทางใดกท็างหนึง่	แม้ว่า
ปัจจุบันความส�าคัญของกล้วยอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างตามกาลเวลา
ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง	 ๆ	
มาทดแทนต้นพืชที่มากด้วยคุณค่าที่ชื่อว่า	“กล้วย”	 ก็ตาม	 หากพิจารณา
ถึงสารพันประโยชน์ที่พืชชนิดนี้มอบให้แก่มวลมนุษย์แล้ว	 ช่างมากมาย
เหลือเกิน	 แต่กล้วยกลับเป็นพืชที่ค่อนข้างอาภัพ	 ถูกมองข้ามจากผู้ที่ใช้
ประโยชน์ทั้งหลาย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากล้วยสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพทั่ว	ๆ	ไป	ปลูกง่าย	โตเร็วไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลมากนัก	เราจึงพบเห็น
กล้วยตั้งแต่ริมทะเลจนกระทั่งบนภูเขาสูง....	 นี่คือความสามารถของกล้วย	
สุดยอดแห่งการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนั้นเมืองไทยของเรา
ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งก�าเนิดของสายพันธุ์กล้วย	 ที่มีความส�าคัญในแง่ของ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมอีกด้วย

ส่วนประกอบของต้นกล้วย
กล้วยแต่ละต้นเจริญเติบโตมาจากตาที่มีอยู่ตามโคนของต้นเก่าที่

ให้ผลมาแล้ว	 ตากล้วยอยู่ที่เหง้า	 (Bulb)	 ใต้ระดับดินจะเจริญขึ้นมา	 มีตา
เจริญเติบโตพร้อมกันหลาย	ๆ	ตา	แต่ละตามีอายุต่างกัน	ตาจะขยายขึ้นจน
แทงโผล่พ้นผวิดนิขึน้มาเป็นหน่อแหลมเลก็	ๆ 	จนกระทัง่เป็นหน่อสงูประมาณ	
60-100	 เซนติเมตร	 หน่อกล้วยก็จะเริ่มคลี่ใบแคบ	 ๆ	 ออกมา	 เรียกหน่อ
ระยะนีว่้าหน่อใบแคบหรอืหน่อใบดาบ	(Sword Sucker)	เมือ่โคนหน่อบวม
เต่งอ้วน	 ๆ	 ถือเป็นระยะดีที่สุดในการแยกหน่อออกจากต้นแม่เพื่อใช้ปลูก
ขยายพันธุ์ในสวนต่อไป

• รำก	พบรากแก้วปรากฏอยูใ่นช่วงแรกของการเตบิโตหรอืระยะ
ต้นกล้า	ต่อมาเปลีย่นเป็นรากฝอย	ต้นกล้วยทีส่มบรณ์ูอาจมจี�านวนรากมาก
ถึง	400	ราก	โดยประสานเป็นรากแหอยู่บริเวณผิวหน้าดินตื้น	ๆ 	หรือลึกลง
ไปในดินประมาณ	 15	 เซนติเมตร	 แต่บางครั้งอาจพบอยู่ระดับลึกถึง	 75	
เซนติเมตร

• ล�ำต้นเทียม (Pseudostem)	 ส่วนที่เรามักเรียกกันว่าล�าต้น
กล้วยนั้น	 แท้ที่จริงคือส่วนของกาบใบที่ประกบกันแน่น	 กาบใบที่อยู่รอบ
โคนกล้วยเป็นเนื้อเยื่อที่มีขนาดใหญ่	หนา	อวบอิ่มไปด้วยน�้าเลี้ยง	เพราะใบ
ใหม่ทยอยเตบิโตขึน้มาเบยีดเสยีดกนัแน่นทีใ่จกลางของล�าต้น	กาบใบทีเ่จรญิ
ยาวขึ้นมานี้แหละ	จะกลายเป็นล�าต้นกล้วยเทียม	ที่อาจสูงได้ถึง	3-4	เมตร	
ส่วนล�าต้นที่แท้จริงคือเหง้าที่อยู่ใต้ดินต่างหาก

• ใบ	มีลักษณะตั้งฉากกับล�าต้นแล้วค่อย	ๆ	ลู่ลง	ขนาดใบกว้าง	
70-100	เซนติเมตรยาวประมาณ	1.50-4.00	เมตร	ซึ่งยาวประมาณ	2-4.5	
เท่าของความกว้างใบ	ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์	อายุ	สภาพแวดล้อม	ปกติใบจะ
เกิดขึ้นมาใหม่ทุก	ๆ	7-10	วัน	 เพื่อทดแทนใบเก่าที่ตายไป	รวมจ�านวนใบ ภาพ	1.	ใบม้วนสั้นหลวม	ๆ	ระยะที่เหมาะในการเจาะล�าต้น

ตัง้แต่เป็นหน่อจนกระทัง่ถงึช่วงก่อนเกดิช่อดอกจะมใีบทัง้หมดประมาณ	35-40	
ใบต่อต้น	ช่วงแรกใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย	ๆ	เมื่อต้นมีอายุมากขึ้นและจะมี
ขนาดลดลงอย่างเหน็ได้ชดัเมือ่กล้วยเริม่ให้ช่อดอก	หลงัจากนัน้กจ็ะไม่มใีบใหม่
เกิดขึ้นมาอีก	 ดังนั้นกล้วยจึงต้องมีใบอย่างน้อย	 39	 ใบ	 จึงจะแทงช่อดอกได้	
ใบสุดท้ายนี้เรียกว่า	ใบธง	นั่นเอง

• ช่อดอก	หลังปลูกกล้วยแล้ว	 7-8	 เดือน	กล้วยก็จะเกิดมีช่อดอก	
ให้สงัเกตการเกิดใบธง	ใบสุดท้ายก่อนออกดอก	ระยะนีต้าดอกที่อยูก่ลางเหงา้
ใต้ดิน	 จะเจริญเติบโตทะลุเหง้าผ่านกลางล�าต้นเหนือดิน	 ใช้เวลาประมาณ	
30	 วัน	 จนกระทั่งถึงปลายยอดกล้วย	 หลังจากที่มีช่อดอกโผล่ออกมาจาก
ส่วนยอดแล้ว	ตาทีอ่ยูบ่รเิวณโคนกาบปลซีึง่เป็นส่วนทีอ่อกผลนัน้จะเจรญิเตบิโต
อย่างรวดเร็ว	ช่วงก้านเครือระหว่างหวีจะยืดห่างออกจากกัน	กาบปลีเปิดออก
ทลีะกาบสามารถมองเหน็ดอกตวัเมยี	ต่อมาจงึเจรญิเป็นหวกีล้วยและเป็นเครอื
กล้วยต่อไป

• ผล	 ใช้เวลาตั้งแต่เกิดช่อดอกจนกระทั่งถึงวันตัดเครือประมาณ	
90	วนั	(ขึน้อยูก่บัสายพนัธุ)์	กล้วยป่าต้องได้รบัการผสมพนัธุก่์อนจงึจะตดิผลได้	
และเมื่อผลกล้วยป่าแก่จึงพบเมล็ดสีด�าอยู่ข้างในมากมาย	 ส่วนกล้วยที่ปลูก
เพื่อการค้าใช้ปริโภคทั่วไปนั้นจะติดผลโดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับการผสมเกสร
เพราะเกสรตวัเมยีเป็นหมนั	เมลด็ไม่มกีารพฒันาแต่เหีย่วเป็นจดุสนี�า้ตาลเลก็	ๆ 	
ปรากฏในผล	 ผลกล้วยทั้งหมดบนก้านดอกรวมเรียกว่า	 เครือ	 (Bunch)	
ผลกกล้วยแต่ละกลุ่มแต่ละข้อเรียกว่า	หวีกล้วย	(Hand)	ส่วนแต่ละผลเรียกว่า	
ผลกล้วย	(Finger)	กล้วยเครือหนึ่ง	ๆ 	อาจมีจ�านวนหวีตั้งแต่	5	-	15	หวี	แต่ละ
หวมีจี�านวนผลตัง้แต่	5	–	20	ผล	ขนาดของผลเมือ่โตเตม็ทีเ่ฉลีย่กว้างประมาณ	
2.5-5.0	เซนติเมตร	ยาวประมาณ	5	–	15	เซนติเมตร	ดังนั้นคุณภาพกล้วยจึง
หมายถงึจ�านวนของหวกีล้วยในเครอืหนึง่	ๆ 	นอกจากนัน้แล้วกล้วยแต่ละพนัธุ์
ยังมีความแตกต่างของผลในด้านสีของเปลือก	 เนื้อผล	ขนาด	รูปร่าง	รสชาติ	
ความละเอยีดของเนือ้ทีไ่ม่เหมอืนกนั	ในกล้วยทีใ่ช้รบัประทานสดจะมปีรมิาณ
น�า้ตาลสงูกว่า	ในขณะทีก่ล้วยทีใ่ช้ปรงุอาหารมปีรมิาณแป้งอยูม่ากกว่าเช่นกนั

กล้วยตกเครือกลำงล�ำต้นดีอย่ำงไร
มักจะมีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง	 ๆ	 อยู่เสมอเกี่ยวกับผู้คนแตกตื่นไป

จุดธูปเทียนบูชา	 กราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดออกหัวปลีคล้ายพญานาคบ้าง	
ออกลูกตกเครือกลางล�าต้นบ้าง	 ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ	 เพื่อขอ
โชคลาภเงินทอง	 (เสี่ยงโชค)	 จากปรากฏการณ์เหล่านี้แท้ที่จริงแล้ว	 เกิดจาก
ต้นกล้วยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะตกเครือออกผล	 แต่ปรากฏว่าใน
ระยะนั้นแกนกลางล�าต้นหรือส่วนยอดได้รับอันตราย	 จากการถูกท�าลาย
โดยสาเหตุต่าง	ๆ	 เช่นหนอนหรือแมลงกัดกิน	หรือคล้าย	ๆ	กับมีสิ่งอื่นใดมา
ปิดกั้นแกนกลางของกล้วยเอาไว้ก้านไม่ให้ขึ้นไปที่ส่วนของปลายยอดได้	 เมื่อ
ช่อดอกทีแ่ทงขึน้มาจากเหง้าใต้ดนิมาเจอกบัสิง่ทีปิ่ดกัน้เอาไว้กเ็ลยต้องพยายาม
ดนัหรอืเบ่งจนกระทัง่ล�าต้นปรแิตกเป็นแนวยาว	เปิดทางให้หน่อหรอืปลกีล้วย

แทงออกทีร่อยแผลด้านข้างของล�าต้นใต้บรเิวณจดุทีเ่กดิเหต	ุจากนัน้จงึเจรญิ
เติบโตต่อไป	

จากปรากฏการณ์เช่นนี้	เราสามารถน�าไปปรับใช้	เพื่อก�าหนดหรือ
บังคับให้กล้วยออกเครือกลางล�าต้นได้ตามที่เราต้องการ	 น่าจะส่งผลดีต่อ
วงการเกษตร	กลุ่มผู้ปลูกกล้วย	ตัวเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	ทั้งนี้เพราะ
การปลูกกล้วยในระบบเชิงการค้าส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาต้นกล้วย
คอหัก	 เนื่องจากเครือกล้วยมีน�้าหนักเพิ่มมากขึ้น	 ประกอบกับเจอพายุพัด
กระหน�่าซ�้าเข้าไปอีก	 ท�าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย	 ผู้ปลูกกล้วยต้อง
ป้องกันโดยหาไม้ไผ่มาค�้ายันต้นกล้วย	 ให้แข็งแรง	 ท�าให้ต้นทุนในการผลิต
เพิม่สงูขึน้	จากปัญหาเหล่านี	้หากสามารถลดระดบัการออกเครอืให้ต�า่ลงมา	
แทนการออกเครอืบนปลายยอดของล�าต้นได้แล้ว	กจ็ะสามารถช่วยลดความ
เสียหายจากต้นกล้วยคอหัก	ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง	อีกทั้งสะดวกในการ
บรหิารจดัการในแปลงปลกู	ได้แก่	สะดวกต่อการพ่นสารป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื	
การพ่นธาตอุาหาร	ฮอร์โมนพชื	การห่อเครอื	การเกบ็เกีย่วผลผลติ	นอกจากนัน้	
ยังสามารถก�าหนดทิศทางของการตกเครือให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ	
จึงส่งผลดีต่อการผลิตกล้วยให้มีคุณภาพที่ดี	สู่มาตรฐานสากล

บังคับกล้วยตกเครือกลำงล�ำต้น ได้อย่ำงไร
1.	 สังเกตใบธงของกล้วย	 โดยอาศัยหลักการทั่วไปว่า	 ใบกล้วยใน

ช่วงการเจรญิเตบิโตจะมขีนาดและจ�านวนเพิม่ขึน้จนถงึใบที	่33	หลงัจากนัน้	
ใบจะเริ่มเล็กลงประมาณ	6-8ใบ	จากนั้นจึงออกดอก(ปลี)	ดังนั้น	กล้วยจะ
ต้องมีใบอย่างน้อย	39	ใบจึงจะแทงช่อดอก	แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถ
นับจ�านวนใบตั้งแต่ใบที่	 1	 ถึงใบที่	 33	 ได้	 เนื่องจากมีความยุ่งยากในการ
จดจ�าและมีความคลาดเคลื่อนในวันปลูก	อีกทั้งไม่สามารถน�าไปปฏิบัติจริง
ในแปลงได้	 จึงต้องอาศัยการสังเกตขนาดใบที่ยังม้วนอยู่โดยลักษณะ	
การม้วนจะหลวม	 ๆ	 และมีขนาดสั้นลง	 มองได้โดยสายตาอย่างชัดเจน	
ซึ่งต่างจากการม้วนของใบในช่วงการเจริญเติบโตจะมีลักษณะม้วนแน่น	
ยาวใกล้เคียงกับใบปกติ	


