
บทที่ 3 

กล้วยไข ่
1. สถานการณ์การผลิตและการตลาด 

รายงานสถิติการเกษตร ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร พ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นใน ปี 
2560-2561 และลดลงใน ปี 2562-2563 (ภาพที่ 1) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นใน ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดใน 
ปี 2561 และลดลงต่อเนื่องใน ปี 2562-2563 (ภาพท่ี 2) ซึ่งแตกต่างจากผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดใน ปี 2559 ลดลงต่ำสุด
ใน ปี 2560 จากนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกใน ปี 2561 และลดลงอย่างต่อเนื่องใน ปี 2562-2563 (ภาพท่ี 3) เมื่อพิจารณา
เป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอเมืองกำแพงเพชร พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน ปี 2560-2561 ลดลงใน ปี 
2562 และเพิ่มขึ้นใน ปี 2563 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน ปี 2560-2561 และลดลงในปี 2562-
2563 ผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงใน ปี 2560 เพ่ิมข้ึนใน ปี 2561-2652 และลดลงใน ปี 2563 โดยจัดเป็นอำเภอ
ที่มีพื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดในจังหวัด (ตาราง 1 และ 2) ในขณะที่อำเภอลาน
กระบือมีพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุดในจังหวัด (ตาราง 2) 

ด้วยความอร่อยมีเอกลักษณ์และความมีชื่อเสียงของกล้วยไข่กำแพงเพชร จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ จนกลายมาเป็นพืชสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรดังคำ
ขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ” ประกอบ
กับเกษตรกรมีการจำหน่ายผลผลิตให้พ่อค้า/แม่ค้าที่มาซื้อในสวน จําหน่ายโดยการขายส่งผู้ที่รับซื้อผลผลิตเป็น
พ่อค้า/แม่ค้าในทองถิ่น มีการคัดเกรด รูปแบบการจำหน่ายและราคามีการขายเป็นตั้ง พ่อค้า/แม่ค้าเป็นผู้กำหนด
ราคาการชำระเงินค่าผลผลิตกล้วยไข่ชําระ ตามจำนวนผลผลิตที่ซื้อขายเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่มีการรวมกลุ่มในการ
จำหนา่ยผลผลิต และไม่มีการแปรรูปผลผลิต 

 
ภาพ 1 แนวโน้มพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร 
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ภาพ 2 แนวโน้มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร 

 
ภาพ 3 แนวโน้มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,349,900

2,070,800

4,214,200

2,964,800
2,407,200

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2559 2560 2561 2562 2563

ผล
ผล

ิตท
ี่เก

็บเ
กี่ย

วไ
ด้ 
(ก

ก.
/ไร

่)

23,517

7,985

24,255

12,058
8,667

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2559 2560 2561 2562 2563

ผล
ผล

ิตเ
ฉล

ี่ย 
(ก

ก.
/ไร

่)



ตาราง 1 พ้ืนที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร 

อำเภอ พ้ืนที่ ผลผลิต 
ป ี

2559 2560 2561 2562 2563 

เมืองกำแพงเพชร พื้นที่ปลกู (ไร่) 1,087 1,134 1,196 966 1,070 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได ้

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

727,200 1,531,900 3,588,200 2,479,200 2,218,000 

 ผลผลิตเฉลีย่ 

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

3,189 1,884 3,858 3,935 3,798 

คลองลาน พื้นที่ปลกู (ไร่) 246 276 246 282 262 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได ้

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

0 0 0 14,500 0 

 ผลผลิตเฉลีย่ 

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

- - - 100 - 

ขาณุวรลกัษบุร ี พื้นที่ปลกู (ไร่) 21 21 21 21 21 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได ้

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

0 0 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลีย่ 

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

- - - - - 

คลองขลุง พื้นที่ปลกู (ไร่) 631 636 636 636 397 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได ้

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

30,000 48,000 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลีย่ 

(กิโลกรัมตอ่ไร่) 

3,000 480 - - - 

 

 



ตาราง 2 พ้ืนที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดกำแพงเพชร 

อำเภอ พื้นท่ี ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

พรานกระต่าย พื้นที่ปลูก (ไร่) 265 530 530 530 265 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

0 5,300 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

- 20 - - - 

ลานกระบือ พื้นที่ปลูก (ไร่) 61 13 13 13 13 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

0 0 13,100 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - 1,008 - - 

ทรายทองวัฒนา พื้นที่ปลูก (ไร่) 93 27 22 18 6 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

99,650 7,500 1,500 34,500 8,500 

 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

12,456 1,250 250 3,450 1,417 

บึงสามัคคี พื้นที่ปลูก (ไร่) 170 156 162 159 70 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

371,000 411,500 144,100 128,400 178,200 

 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

3,500 3,578 1,221 1,3956 3,427 

โกสัมพีนคร พื้นที่ปลูก (ไร่) 188 236 249 184 219 

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

122,050 66,600 467,300 308,200 2,500 

 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

1,371 793 4,818 3,177 26 



2. ประวัติ 
การปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนชื่อนายฮะคลึ้ง แซ่เล้า เดิมมี

อาชีพรับจ้างอยู่จังหวัดนครปฐม ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าเรือเร่ เดินทางค้าขายระหว่างจังหวัด และได้มาปักหลัก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยนำหน่อกล้วยไข่จากจังหวัดนครสวรรค์มาปลูก ทำให้เป็นสวน
กล้วยไข่แห่งแรกที่หมู่ 6 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาได้มีการขยายพ้ืนที่ปลูก
กล้วยไข่กำแพงเพชรไปสู่หมู่บ้านข้างเคียงโดยชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับฉายาว่า 
“เมืองกล้วยไข่” มีการจัดงาน “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีการ
ประกวดกล้วยไข่ ประกวดธิดากล้วยไข่ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่นิยมบุญ
เดือน 10 หรือสารทไทย และในงานนี้มีของหวานที่นิยมทำกันคือกระยาสารท ซึ่งมีรสชาติหวานจัด จึงต้อง
รับประทานกับกล้วยไข่เป็นเครื่องเคียง โดยกล้วยไข่มีฤดูการผลิตในช่วงเดือนกันยายนพอดี ทำให้เป็นจุดเด่นของ
งานประเพณีนี ้

3. ลักษณะประจำพันธุ์ 
กล้วยไข่กำแพงเพชร มีลำต้นเทียมสูงประมาณ 2.4 เมตร สีเขียวแกมเหลือง มีปื้นสีน้ำตาลเล็กน้อย เส้น

รอบวงยาวประมาณ 52.5 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีเขียวเป็นร่องเปิด ขอบกว้างมีครีบ ใบ
อ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่ มีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่นกว้างประมาณ 59 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 225 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน  ก้านช่อดอกไม่มีขน สีเขียวเข้ม กว้าง
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลายม้วนขึ้น ด้านในสีส้ม 
มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอกมี 12 หวี ผลตรง พบซากก้านยอดเกสรเพศเมีย
ติดที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เชื่อมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีครีม ผลสุกผิวสีเหลือง มีจุดดำเล็ก 
ๆ ประปรายบนเปลือก ผิวเรียบเงา เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด เมื่อสุกมีความหวานไม่ต่ำกว่า 24 องศาบ
ริกซ ์

การขยายพันธุ์ไข่ แบ่งเป็น 2 วิธีการ ได้แก่ 
1. การขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ เป็นวิธีขยายพันธุ์ที่นิยมในสวนที่มีหน่อกล้วยมากพอ โดยขุดหน่อหรือแยก

หน่อสาว (maiden sucker) จากต้นแม่ ซึ่งหน่อที่เกิดจากต้นแม่มี 3 ชนิด คือ 1) หน่ออ่อน (peeper) เป็นหน่อที่
เกิดจากต้นแม่แต่มีขนาดเล็ก โผล่ขึ้นจากดินรอบ ๆ โคนต้นแม่ ยังมีส่วนต่าง ๆ ไม่ครบ อ่อนแอ ไม่เหมาะนำไปปลูก 
2) หน่อใบแคบ (sword sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากลำต้นแม่ โคนใหญ่ มีอาหารสะสมมาก ใบยังไม่คลี่ (cigar 
leaf) เป็นหน่อที่ดีเหมาะนำไปปลูก และ 3) หน่อใบกว้าง (water sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากต้นแม่ที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้ว หรือจากต้นที่ตัดทิ้งแล้ว หรือจากหน่อใบแคบ มีลำต้นเทียมขนาดเล็ก ใบคลี่แผ่กว้าง ไม่เหมาะนำไป
ปลูก เพราะมีอาหารสะสมในลำต้นน้อย 

2. การขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (apical meristem) ของลำต้น
เทียม มีข้อดีคือเป็นวิธีที่เพิ่มจำนวนต้นกล้ากล้วยให้ได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ได้ต้นพันธุ์สะอาด ปราศจาก
โรคและแมลง ต้นกล้าที่ได้มีขนาดสม่ำเสมอ และให้ผลผลิตในเวลาใกล้เคียงกัน แต่มีข้อเสียคือต้นกล้าที่ได้มีราคา
แพง เพราะผลิตจำนวนน้อย ต้นทุนในการผลิตสูงจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ประกอบกับช่วงแรกของการ
ออกขวดต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนนำไปปลูกในแปลง 



4. การจัดการเทคโนโลยีการผลิต 
การปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรให้ได้คุณภาพดี มีวิธีการ ดังนี้ 
1. การเตรียมต้นพันธุ์ เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการขุดหน่อจากต้นที่ตัดเครือแล้วไปปลูก เลือกหน่อที่สมบูรณ์ 

แข็งแรง ควรเลือกหน่อใบแคบไปปลูก เพราะเป็นหน่อที่แข็งแรง โคนต้นใหญ่ เหง้าใหญ่ มีรากใหม่สีขาว และให้ผล
ผลิตสูงกว่าหน่อใบกว้าง ต้นกล้าที่ได้จากการผ่าหน่อควรมีอายุ  2-3 เดือน และต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อควรมีอายุ 3-4 เดือน 

2. การเตรียมดิน ไถตากดิน 7-14 วัน เก็บเศษไม้และวัชพืชออกจากแปลง ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 2×2 
เมตร ขนาดหลุม 50×50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ได้ต้นกล้วยจำนวน 400 ต้นต่อไร่ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้ากับดินพร้อมที่จะปลูก จากนั้นใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ 
TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 100-200 กรัมต่อหลุม (1 กระป๋องนมข้น) ป้องกันโรคตายพราย และ
คลุกเคล้าดินในหลุมปลูก 

3. การปลูก นำต้นกล้าลงปลูกลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร กลบดินให้ทั่วโคนต้น ระหว่างปลูกควรระวัง
ไม่ให้ใบกล้วยหักเกิดความเสียหาย ได้แก่ 

3.1 การใช้หน่อ หน่อกล้วยไข่ที่เหมาะสมควรเป็นหน่อใบแคบ สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยนำ
หน่อพันธุ์ที่ปาดหน้าดินและรากเดิมออกหมดชุบยากันรา วางที่ก้นหลุมที่เตรียมไว้ให้แผลของแต่ละหน่อไปทาง
เดียวกัน เพ่ือให้ผลออกทางตรงข้ามกับแผล วางหน่อให้ตรงแล้วจึงกลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม และใช้ฟางข้าวหรือ
หญ้าแห้งคลุมเพ่ือป้องกันการระเหยของน้ำ 

3.2 การใช้ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ควรนำมาทำการอนุบาลในโรงเรือนโดยปลูกใน
กระบะชำประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือปรับสภาพและทำให้ต้นกล้ามีความแข็งแรง จากนั้นจึงย้ายลงถุงชำอีกประมาณ 
2 เดือน หรือให้ต้นกล้ามีขนาด 20 เซนติเมตร และมีเส้นรอบวงประมาณ 5 เซนติเมตร 

4. การใส่ปุ๋ย ให้กล้วยไข่มีคุณภาพ มีวิธีการใส่ ดังนี้ 
4.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก่อนปลูก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม 
4.2 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งท่ี 1 และ 2 หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน เป็นระยะที่กล้วยมีการเติบโตทางลำต้น ใช้

ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง 
4.3 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และ 4 หลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน เป็นระยะที่กล้วยไข่เริ่มให้ผลผลิต ใช้

ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 หรือ 14-14-21 อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง 
4.4 ปุ๋ยเคมี ใส่โดยโรยห่างต้นประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใส่ในหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 4 

ด้าน แล้วพรวนดินกลบ 
5. การให้น้ำ ในฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วง สังเกตหน้าดินแห้งและเริ่มแตก ควรรีบให้น้ำ ในฤดูแล้ง เริ่มให้น้ำ

ตั้งแต่หมดฝน ประมาณปลายเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม วิธีการให้น้ำนิยมปล่อยน้ำให้ไหลเข้าไปในแปลงย่อยเป็น
แปลง ๆ เมื่อดินมีความชุ่มชื้นดีแล้วจึงให้กับแปลงอื่นต่อไป ปริมาณน้ำที่ให้ สังเกตดินในแปลงเปียกชื้น แฉะ
เล็กน้อย จึงหยุดให้ ซึ่งการให้น้ำแบ่งเป็นหลายวิธี ดังนี้ 

5.1 การให้น้ำแบบร่อง โดยพูนโคนระหว่างต้นเป็นโคกหรือรอบต้น แล้วให้น้ำตามร่องหรือรอบต้น
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 



5.2 การให้น้ำแบบท่วมโดยกั ้นดินเป็นแนวระหว่างแถว 3-4 แถว แล้วปล่อยน้ำให้ท่วมทั ้งแปลง 
หลังจากท่ีน้ำซึมลงดินได้ตามความต้องการแล้ว ทำการไขน้ำออกไปยังแปลงอ่ืนโดยให้สัปดาห์ละครั้ง 

5.3 การให้น้ำหยด มีการลงทุนสูงแต่ให้ผลคุ้มค่า เพราะปริมาณน้ำที่ให้เกินความต้องการของต้นกล้วย 
ปริมาณนำ้ที่ให้ประมาณ 8 ลิตรต่อต้นต่อวัน แต่ในกรณีที่แหล่งน้ำมีตะกอนมากอาจทำให้หัวน้ำอุดตัน 

5.4 การให้น้ำแบบพ่นฝอย ให้ผลดีใกล้เคียงกับการให้น้ำหยด และสร้างความชุ่มชื้นให้กับบรรยากาศ
ภายในสวน แต่ถ้าในบริเวณดังกล่าวมีลมแรงและแรงดันน้ำไม่แรงพอ ลมจะพัดเอาน้ำไปบริเวณอ่ืน 

5.5 การให้น้ำจากสายยาง รดน้ำลงดิน ลงทุนน้อย ควรให้น้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
6. การกำจัดวัชพืช หลังจากปลูก 2-3 เดือน ใช้จอบถากวัชพืชแล้วตกแต่งปากหลุมให้มีขนาดกว้าง ทำเป็น

แอ่ง เข้าเดือนที่ 4 กล้วยไข่เริ่มมีใบแผ่กว้างคลุมแปลงมากข้ึน ทำให้วัชพืชเติบโตได้ลดลง 
7. การตัดแต่งหน่อและใบ หลังจากปลูก 3-4 เดือน กล้วยไข่จะมีหน่อเจริญมาพร้อมกับต้นแม่ โดยหน่อ

ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามต้นแม่จะแย่งอาหารจากต้นแม่ ทำให้เครือที่ออกจากต้นแม่มีขนาดเล็ก จึงต้องมีการปาด
หน่อและตัดก้านใบทิ้งอย่างน้อย 15 วันครั้ง เพ่ือให้ลำต้นโปร่ง ระบายอากาศได้ดี และลดการระบาดของโรคในช่วง
ฤดูฝน 

8. การตัดปลี เมื่อกล้วยไข่อายุประมาณ 5-7 เดือน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะออกปลี สังเกตจาก
ลำต้นส่วนยอดจะอวบอ้วนกว่าปกติ กาบใบแยกออกห่าง มีใบธงชี้ขึ้นท้องฟ้า หลังจากนั้นอีก 5-7 วันกล้วยไข่จะ
แทงปลี กาบปลีจะบานเรื่อย ๆ จนกระทั่งหวีสุดท้าย (หวีตีนเต่า) มีขนาดไม่เท่ากันถึงจะตัดปลี หลังจากตัดปลี 35-
45 วัน ถึงจะตัดเครือได้ ขึ้นกับสภาพอากาศ 

9. การห่อเครือกล้วย หลังจากตัดปลีกล้วยแล้ว ผลกล้วยจะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญ่ขึ้น จึงมีความ
จำเป็นต้องห่อเครือให้ผิวมีสีสวยงาม โดยใช้ถุงพลาสติกสีฟ้า สีขาวขุ่น ฯลฯ ปลายเปิดทั้งสองข้าง ซึ่งเกษตรกรจะใช้
บันไดปีนขึ้นไปนำถุงห่อเครือกล้วย และโน้มใบธงมาปิดผลกล้วยด้านบน เพ่ือกันแสงแดดไม่ทำให้ผิวไหม้ 

10. การค้ำยัน นำไม้รวกมาเสี้ยมปลายด้านที่จะปักลงดิน 2 อัน ห่างกัน 100 เซนติเมตร แล้วผูกเชือกที่
ปลายไม้ทั้ง 2 อัน โดยให้เหลือปลายไม้ด้านบน 30 เซนติเมตร เพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักต้นกล้วย จากนั้นกางไม้ทั้ง
สองไขว้กันเป็นลักษณะคีม แล้วนำไปค้ำต้นกล้วยไข่บริเวณท่ีต่ำจากตำแหน่งเครือประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรือ
ขึ้นอยู่กับความหนักและชนิดไม้ที่นำมาใช้ค้ำยัน 

5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
โรคกล้วยไข่ มีหลายโรค ดังนี้ 
1. โรคใบจุดซิกาโตก้าสีเหลือง (yellow sigatoka) 

สาเหตุ : เชื้อรา Pseudocercospora musae 
ลักษณะอาการ : อาการของโรคมักพบบนใบแก่ พื้นที่ใบที่โรคเข้าทำลายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ พบ

อาการของโรคได้ทุกช่วงการเติบโต ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ระยะเติบโต และระยะให้ผลผลิต แผลเป็นจุดสีน้ำตาลขอบ
สีดำ ภายในพบจุดสีดำขนาดเล็ก รอบแผลมีสีเหลือง  

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ตัดแต่งใบกล้วยอายุ 4 เดือน และตัดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว รวมประมาณ 8-10 ครั้ง 
2. เก็บซากใบกล้วยและกำจัดวัชพืช นำไปเผาทำลายหรือฝังกลบนอกแปลงปลูก 
3. พ่นด้วยสารเคมี เช่น โพรพินาโคล สลับกับ แมนโคเซ็บ อัตราแนะนำตามฉลาก 



2. โรครากเน่าและต้นกล้าเหี่ยว 
สาเหตุ : เชื้อรา Fusarium oxysporum 
ลักษณะอาการ : ต้นกล้าแสดงอาการเหี่ยว บริเวณรากบางส่วนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาล พบ

ในช่วงอนุบาลต้นกล้าในเรือนเพาะชำ 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ใช้วัสดุเพาะกล้าที่เป็นขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือวัสดุอื ่น ๆ ผสมกับดินปลูกในอัตราส่วนที่

พอเหมาะ 
2. ควรแยกต้นกล้าที่เริ่มแสดงอาการเหี่ยวออกจากต้นปกติ และรีบเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ 
3. ก่อนปลูกจุ่มต้นกล้าในสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 

หรือพีซีเอ็นบี ผสมอิทิไดอะโซล เพ่ือยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุที่อาจปนเปื้อนอยู่บนกล้า 
4. ผสมเชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในวัสดุเพาะกล้า 

3. โรคโคนหวีเน่า (crown rot) 
สาเหตุ : เชื้อรา Colletotrichum musae และ Fusarium spp. 
ลักษณะอาการ : พบในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและกล้วยอยู่ในระยะสุกแก่ เชื้อราเข้าทำลายตรงรอย

แผลตัดโคนหวีแยกออกจากเครือ ทำให้เนื้อเยื่อเน่าเป็นสีดำ บริเวณแผลจะปรากฏเส้นใยรา เช่น เส้นใยราสีขาว สี
เทา สีชมพู หรือสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมอยู่ 

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ทำความสะอาดสวนให้สะอาด 
2. ทำความสะอาดโรงเรือนที่ใช้บรรจุผลผลิต 
3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลกล้วย จุ่มผลในสารละลายฆ่าเชื้อราไธอะเบนดาโซล หรืออิมาซาลิล 

4. โรคใบจุดคอร์ดานา (cordana leaf spot) 
สาเหตุ : เชื้อรา Cordana musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ำตาลเทา ภายในแผลเป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม รอบแผลมีสีเหลือง 

แผลขอบใบไหม้ สีน้ำตาล เป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ำตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงแหวนสีเหลือง เกิดบริเวณขอบใบ 
ต่อมาขยายและลามเข้าสู่เนื้อใบ 

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. เก็บซากใบกล้วยนำไปเผาทำลายหรือฝังกลบนอกแปลงปลูก และกำจัดวัชพืช 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เอดิเฟนฟอส 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 

5. โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) 
สาเหตุ : เชื้อรา Colletotrichum musae 
ลักษณะอาการ : เริ่มแรกปรากฏอาการจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กบนผิวกล้วยสุก ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ 

แผลที่อยู่ใกล้เคียงกันจะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบ แผลมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ 
นอกจากนั้นยังพบบริเวณแผลมีกลุ่มของสปอร์เชื้อราสีส้มบนผิวของแผลด้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหากเกิด
บาดแผลบนผลกล้วยสีเขียว เชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสสามารถเข้าทำลายบริเวณแผลนั้นได้ และบริเวณที่เก็บ
รักษาผลผลิตมีอุณหภูมิสูงเชื้อจะเข้าทำลายลุกลามลึกลงไปถึงเนื้อภายในผลกล้วยได้ 



การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. พ่นสารเคมีในช่วงติดดอกหรือออกปลี ด้วยสารเคมีประเภทสัมผัส เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 

หรือแมนโคแซ็บ หรือสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม ไดฟีโนโคนาโซล โปรคลอราท และอะซ็อกซีสโต
รบิน 

2. ควรบำรุงต้นกล้วยให้แข็งแรง และกำจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก รวมทั้งทำลายซากพืชหลังจากการตัด
แต่งใบที่เป็นโรคทิ้ง เพ่ือลดแหล่งอาศัยและพักตัวของเชื้อรา 

6. โรคใบจุดขยายโต (enlarged leaf spot) 
สาเหตุ : เชื้อรา Pestalotiopsis palmarum 
ลักษณะอาการ : แผลลักษณะคล้ายตา สีน้ำตาลขาว หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมแผลจะขยายยาว

ตามเส้นใบ เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้งตาย ภายในแผลมีลักษณะเป็นวงซ้อน มีจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ตำแหน่ง
เส้นวง รอบขอบแผลมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณรอบนอกแผลสีเหลือง 

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาทำลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น แคปตาโพล 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

คาร์เบนดาซิม 
7. โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) 

สาเหตุ : เชื้อรา Nigrospora musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ำตาล เนื้อแผลบุ๋ม ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม แผลที่เกิดมานานแล้วบริเวณ

กลางแผลมีสีขาว อาการจุดมักเกิดร่วมกับแผลจุดกระ 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาทำลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมิล 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

8. โรคแฟโอเซปทอเรียใบจุด (phaeoseptoria leaf spot) 
สาเหตุ : เชื้อรา Phaeoseptoria musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีเหลืองน้ำตาล บางแผลเปลี่ยนเป็นสีขาว จุดแผลคล้ายโรคใบจุดซิกาโตก้าสี

เหลือง ภายในแผลพบจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วแผล 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาทำลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมิล 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

9. โรคตายพราย (Panama disease) 
สาเหตุ : เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
ลักษณะอาการ : เชื้อสาเหตุอาศัยอยู่ในดิน เริ่มเข้าทำลายรากฝอย ลุกลามสู่ท่อน้ำ ต่อมาเชื้อลุกลาม

เข้าสู่เหง้ากล้วย เมื่อผ่าดูภายในรากและเหง้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม หลังจากนั้นใบแก่หรือ
ใบล่างจะแสดงอาการใบเหลือง ใบหักพับลงบริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบกับลำต้น ต่อมาใบที่หักจะแสดงอาการ
เหี่ยว เมื่อเกิดโรคมากขึ้นใบอ่อนจะแสดงอาการเหลืองและเหี่ยว จนกระท่ังใบแห้งตายหมดทั้งต้น 



การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการทำลายซากพืชหลังเก็บเกี่ยว 
2. ใช้หน่อกล้วยที่ปราศจากโรค 
3. ต้องไม่นำดินที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าสู่แปลงปลูก 
4. ทำลายกอกล้วยที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซีเอทิล เอสเทอร์ 
5. ฆ่าเชื้อราในดินโดยใช้ยูเรียและปูนขาวในอัตรา 1:10 
6. ใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
7. ห้ามนำต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ย หรือเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ 
8. ห้ามเคลื่อนย้ายต้นกล้วยออกจากแปลงที่พบโรค เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 

แมลงศัตรูกล้วยไข่ มีหลายชนิด ดังนี้ 
1. ด้วงงวงไชเหง้า (banana weevil borer) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ด้วงงวงไชเหง้าเป็นแมลงปีกแข็งสีดำ ส่วนหัวเล็ก ปลายปากเรียวแหลมยื่นยาวคล้ายงวง 

ผนังด้านหลังที่คลุมแผ่นอกมีลักษณะเป็นหลุมเล็ก ๆ กระจายทั่วไปจนถึงปลายจะงอยปาก แผ่นปีกคู่แรกมีลักษณะ
เป็นร่องลึกและมีหลุมขนาดเล็กเรียงเป็นแนวขนานไปตามร่องปีก ลำตัวสีดำหม่นยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 
หลังโค้งนูนมากกว่าด้วงงวงเจาะต้น 

ลักษณะการทำลาย หนอนเข้าทำลายรากและเหง้ากล้วย ส่วนใหญ่อยู่ระดับโคนต้นหรือใต้ดิน ทำให้ไม่
สามารถมองเห็นร่องรอยการทำลายได้ชัดเจนเหมือนด้วงงวงเจาะต้น หนอนที่เข้าทำลายจำนวนมากทำให้ต้นกล้วย
ตายได้ พบการทำลายในกล้วยทุกระยะ ตั้งแต่หน่อไปจนถึงเก็บเกี่ยว  

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. นำเศษชิ้นส่วนของลำต้นกล้วย และกาบกล้วยที่เน่าเปื่อยแถวโคนต้นไปทำลาย 
2. ใช้หน่อพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือจากการผ่าหน่อ 
3. ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนสลับ 1 ปี หลังจากปลูกกล้วยติดต่อกันมานานกว่า 3 ปี ถ้าปลูกซ้ำที่เดิมควร

กำจัดเศษซากต้นกล้วย และท้ิงพ้ืนที่ให้ว่างอย่างน้อย 6 เดือน 
4. แช่หน่อพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 52-55 องศาเซลเซียส นาน 15-27 นาที ก่อนนำไปปลูก จะกำจัด

ไส้เดือนฝอย และหนอนระยะที่ 3 ได ้
5. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนิล หรือโปรไทออส ตามอัตราที่แนะนำตามฉลาก 
6. ใช้คาร์โบฟูแรน โรยในหลุมปลูก แต่ควรระมัดระวังเพราะอาจปนเปื้อนไปกับน้ำผิวดิน 

2. ด้วงงวงเจาะต้น (banana stem weevil) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odoiporus olivier (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีดำเลื่อมเป็นมัน ขนาดลำตัวยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่กว่าด้วงงวง

ไชเหง้า 
ลักษณะการทำลาย หนอนกัดกินเนื้อเยื่อต้นกล้วยเข้าไปถึงไส้กลางลำต้น ภายนอกมองเห็นเป็นรูพรุน 

ทำให้ต้นกล้วยตาย หากเข้าทำลายในระยะใกล้ออกปลีจนถึงตกเครือจะทำให้เครือหักพับกลางต้น หรือเหี่ยวเฉายืน
ต้นตาย 



การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. นำต้นกล้วยที่ตัดแล้วออกนอกแปลงปลูก เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นที่อาศัยของด้วงงวงเจาะลำต้น 
2. ตัดต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวแล้วบริเวณโคนต้นยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ผ่าครึ่งแล้ววางหน้าที่ผ่า

ติดผิวดิน ใช้ใบกล้วยคลุมไว้ เพ่ือให้ท่อนกล้วยคงความสดนานขึ้น วางไว้อย่างน้อย 20 จุด โดยทิ้งช่วงห่างระ หว่าง
ต้น 20 ต้น ตรวจนับจำนวนแมลงทุก 3-4 วัน ถ้าพบแมลงมากกว่า 4 ตัวต่อกับดัก แสดงว่ามีการระบาด ควรฉีดพ่น
สารเคมีฆ่าแมลง 

3. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนิล หรือโปรไทออส ตามอัตราที่แนะนำตามฉลาก 
3. ด้วงกินใบและผลกล้วย (banana leaf and fruit beetle) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nodostoma viridipennis Mots. (Coeoptera: Chrysomelidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก มีปีกสีน้ำเงินเข้มถึงดำเลื่อมเป็นมัน ขนาดลำตัวยาว 

2-4 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว 
ลักษณะการทำลาย ด้วงกินผลกล้วยอยู่กันเป็นกลุ่ม อาศัยอยู่ในยอด ใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ กัดกินใบอ่อน 

ทำให้ใบอ่อนเป็นรูพรุน ระยะกล้วยติดผลจะเข้าทำลายแทะกินเปลือกกล้วยเป็นทางคดเคี้ยวไปมา ทำให้เสีย
คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและไม่สามารถส่งออกได้ 

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ใช้สารเคมีไดอะซินอน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
2. ใช้สารเคมี เช่น เดลต้าเมทริน ไซฟลูทริน อะซีเฟท อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก 
3. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองแขวนใกล้บริเวณยอด เพื่อประเมินการระบาด 

4. เพลี้ยไฟ (Hawaiian flower thrips) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thrips hawaiiensis (Thysanoptera) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีครีมอาศัยอยู่รวมเป็น

กลุ่ม 
ลักษณะการทำลาย เข้าทำลายตั้งแต่ระยะออกปลี ดูดกินบริเวณกาบปลี ทำให้เกิดอาการด่างลาย ดูด

กินน้ำเลี้ยงตามใบและผลอ่อน ทำให้ผิวลายเสียหาย จะปรากฏชัดเมื่อผลโตขึ้น มีอาการเป็นจุดนูนสีน้ำตาล 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. พ่นด้วยพอสร์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
2. พ่นด้วยอิมิดาคลอพริด อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ตั้งแต่ระยะแทงปลีห่างกัน 7 วัน 

5. หนอนม้วนใบ (leaf roller) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erionota torus (Lepidoptera: Hesperidae) 
ลักษณะทั่วไป หนอนมีสีขาว ผนังลำตัวย่น มีแป้งปกคลุมตัว หัวมีขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม ระยะหนอน

ประมาณ 28-30 วัน ตัวเต็มวัยมีปีกสีน้ำตาลไหม้ กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีครีม 3 แถบ 
ลักษณะการทำลาย กัดม้วนใบ แล้วอาศัยกัดกินใบที่ม้วน 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. ตัดและเก็บใบที่ถูกทำลายออกไปเผา เพ่ือทำลายหนอน 

6. หนอนกระทู้ผัก (common cutworm) 



ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) 
ลักษณะทัว่ไป ผีเสื้อมีปีกสีน้ำตาลปนเทา มีเส้นสีเหลืองพาดตามปีกหลายเส้น 
ลักษณะการทำลาย หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ ๆ จะรวมกันเป็นกลุ่มกัดแทะกินผิวใบ 
การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย 
2. ใช้แบคทีเรีย เช่น ชีวภัณฑ์ Bt พ่นช่วงเย็น เมื่อพบการระบาด 

7. หนอนปลอก (case worm) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera: Prychidae) 
ลักษณะทั่วไป ผีเสื้อตัวเต็มวัยมีขนาด 2×8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน หนอนจะชักใยหุ้มตัวมีลักษณะ

เป็นปลอกม้วนตัวทั้งปลอก กัดกินผิวใบไปทั่ว ทำให้เห็นเป็นรอยยอดแหลมเกิดบนผิวใบปลอกหุ้มตัวสีน้ำตาล 
ลักษณะการทำลาย หนอนจะสร้างเส้นใยหุ้มตัวเป็นเกราะคล้ายปลอกสีน้ำตาลยึดติดอยู่กับผิวใบกล้วย 

แล้วจะโผล่เพียงส่วนหัวออกมากัดแทะผิวใบ แล้วเคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ จะเห็นปลอกทั้งฉากอยู่กับผิวใบกระจายอยู่
ทั่วไป ส่วนผิวใบหนอนกัดกินนั้นจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับผิวใบที่ถูกลอกออก ในระยะต่อมาแผลจะแห้งเป็นสี
ขาวนวลแห้ง ๆ หรือเป็นทางต่อเนื่องไป แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน 

การป้องกันกำจัด ได้แก่ 
1. เมื่อพบทำลายเพียงเล็กน้อยควรตัดใบที่หนอนเข้าทำลายมาเผา 
2. เมื่อพบหนอนปลอกพ่นด้วยสารเคมี เช่น ไตรคลอพอน อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 

อัตรา 25-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

6. การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยว หลังจากตัดปลีแล้วประมาณ 35-45 วัน กล้วยไข่จะแก่พร้อมที่จะตัดได้ สำหรับกล้วยไข่

ส่งออกตัดที่ระยะความสุกแก่ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กล้วยไข่ที่บริโภคภายในประเทศตัดที่ระยะความ
สุกแก่ประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ การตัดเครือกล้วยไข่ให้ใช้มือที่ถนัดมากที่สุดจับมีด มืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลาย
เครือ แล้วใช้มีดขอตัดก้านเครือเหนือกล้วยหวีแรกประมาณ 20-30 เซนติเมตร จากนั้นนำเครือกล้วยที่ได้วางบน
ใบตองที่ตัดวางรองไว้ก่อน และใช้ไม้คานหาบออกมายังจุดรวบรวมผลผลิต เพ่ือชำแหละกล้วย คัดเกรด ล้างน้ำ ชั่ง
น้ำหนัก สำหรับไว้จัดจำหน่ายต่อไป 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทำความสะอาดเครือกล้วยด้วยน้ำสะอาด และคัดเลือกหวีที่ไม่ได้คุณภาพ
ออก ตัดหวีโดยไม่ให้ขั้วหวีช้ำ ปลิดซากดอกแห้งที่ปลายผลออก แช่หวีกล้วยในสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ ไธอะ
เบนดาโซล ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ประมาณ 0.05-0.10 เปอร์เซ็นต์ ผึ่งหวีกล้วยให้แห้ง บรรจุกล้วยในกล่อง
กระดาษลูกฟูกท่ีบุด้วยถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน โดยให้มีแผ่นโฟมหรือฟองน้ำบาง ๆ คั่นระหว่างหวี เพ่ือป้องกัน
การเสียดสีกันระหว่างหวี ซึ่งจะทำให้ผลกล้วยมีตำหนิ การเรียงกล้วยในกล่องอาจเรียง 1 หรือ 2 ชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของตลาด 
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